


n
»! ;:PK<.-*!rv-.d*-..a*i

ni iii^j T ni i,,,.

^Á)\x (Êtrtfr jinriun

í>,-- M^



ENSAIO ECONÓMICO

SOBRE O COMERCIO DE PORTUGAL

,

E SUAS COLÓNIAS

.



•-ém "mm

'S
T"\

.íW*"^^



JJLyWLIlUJJlLR-

ENSAIO ECONÓMICO
SOBRE O COMERCIO DE PORTUGAL

E SUAS COLÓNIAS

OFERECIDO

AO SERENISIMO

PRINCEPE DO BRAZIL
NOSO SENHOR

E PUBLICADO DE ORDEM DA ACADEMIA REAL

DAS SIENCIAS PELO SEU SÓCIO

JOZE JOAQUIM DA CUNHA DE AZEREDO COUTINHO .

LISBOA NA OFICINA DA MESMA ACADEMIA

1794.
Com llcénsa da Redl Meza da Comisao Gerdl sobre o

Exame , e Censura dos Livros .



/

V .s /

Mil



liiaHiHl^i^É^g»'^- -^ -^-^^ , a.i.

ENHOR.

\^ MA óhra ditada peJo mais puro zelo de

servir a S, MAGESTADE , e a Coroa

destes Reinos ^ de que VOSA ALTEZA é

Erdêiro , nao deve sair ao público senão inteira-

mente consagrada ao Augusto Nome de VOSA
ALTEZA 5 a cujos Reâes Pés a põe

Jozé Joaquim ãa Cunha de Jzeréão Coutmho .
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ARTIGO
EXTRAHIDO DAS ACTAS

D A

ACADEMIA REAL DAS SCIENCJAS ,

DA SeSSAÓ de 17 DE MarÇO DE 17p4 .

D ETERMINA a Academia Real das Sciências
^

que

o Ensaio Económico sobre o Comércio Português
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que

o seu Sócio Joze Joaquim da Cunha de Azeredo Cou--

tinho lhe appresentou , e que foi julgado mui digno da

luz púhliea , seja impresso d cmta da Academia , e de-

haixo do seu privilegio .

JOSÉ CORRÊA DA SERRA

Secretario da Academia.
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ENSAIO ECONÓMICO
SOBRE O COMERCIO DE PORTUGAL

E SUAS COLÓNIAS.

FARTEI.
DOS INTERESES QUE PORTUGAL PODE TIRAR DAS

SUAS COLÓNIAS DO BRAZIL .

CAPITULO I.

PA-SE UMA BREVE JDEA DA GRANDE FERTILIDADE DO BRA-

ZIL ; DO MUnV GADO PRINCIPALMENTE VACUM, QUE

FRODUZEM AQUELES CAMPOS , E DA MUITA ABUN-

DÂNCIA DOS FEIXES DAQUELAS COSTAS .

A America é um terreno abundantísimo ; o Bra-

zíl é o mais abundante da América : debaixo de

um clima quente , mas doce , ameno , e tempera-

do pelas chuvas, e pelos ventos, está sempre pro-

duzindo em um contínuo giro. A terra está em to-

do o ano cubérta de um alegre verde , e em uma

primavera continuada . As árvores estão sempre flo-

ridas , e em cada uma delas se vê ao mesmo tem-

po a flor, o fruto verde, e o sazonado, (i)

(i) Herrer. Descript . Nov . Orb . parr. 12 . f . 71 . vs .

Bralísia inter duos fiuvios sita est ,
Maragnon et de
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§ II, Os matos produzem imensos frutos sil-

vestres , com os quáes se mítre a imensa casa gro-
sa, e volátil, que vaga por todos aqueles certões

,

é em fim inumerável a variedade de peixes, que se
críão nos rios , lagos , e mares

, que bordão aque-
le terreno deliciôzo . (2)

la Plata . . . Régio tota in primis amaena est , coeli
admodum jucunda , saiubrisque temperies : lenium quip-
pe a pélago ventorum commodissimi flatus matutinos va-
pores , ac nebulas tempestive disjiciunt , solesque pu-
rissimos , ac nitidissimos reddunt . Seatet ea tota jer-
nie plaga jontibus , ac sylvis , ac amnibus inclytis ....
Terra partim in planitiem soluta

,
partim in colles cie-

menter assurgens
, felix praepinguibus glebis , et riguo

solo, semperque vernante y credita semina multipUci red-
àit faenore ; sacchari praesertim est ferax , quod celeS'
te donum , Attico melli multis partibus praeferendum ^

próceris arundinibus condidit natura, Joann . Stad .

Histor . Brasil , part . 2 . cap . 2 . Brasilia per se ampla est
régio , multas Barbarorum Nationes complectens

,
quae in-

ter se linguis variant . Variaferarum genera nutrit . Ipsa
conspectu est amaenissima : arbores enim perpetuo virent

^

nec fere ullam cum nostris similitudinem habent .

(2) Barlaei Histor. Brasil, pag. 132. Animalium
silvestrium , et mansuetorum multitudo máxima : et pag

.

^33 • y^^ ^t maré piscosissimuni,est
, fiuvii vario natan-

tium genere celebres . Lery Histor .Navigat . in Bra-
sil, cap, 3. et II. Histoir . general des Voyag, liv.

6. cliap . 9 . § 5' . Histoir . Naturei, du Bresil. Pit-

ta Histor . da Americ . liv . i . n .° 49 . e seguintes ; n .° 70

»

e seguintes . Vasconcelos Chronic . do Estad . do Brasil
liv . I . § 28 . e seguintes

; 99 . e 15'© . ; liv . 3 . § 106

.

e seguintes. Vasconcelos d, Fid , do P.Anchieta liy.

I . cap . 3 .
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§ III . Ali o I'ndio , aquele ómem bárbaro , e

selvagem sem agricultura, nem indústria, debaixo

de um clima agradável, e que o não incomoda,

(5) soberbo , e altivo com a forsa , e robustês do

seu bráso
, (4) sem mais vestidos do que aquele

,

(2) Vafconcél. liv. 2. das Noticias curioz. do Brás:

n° 103.» Por concluzâo deste livro , e descripsáo do

Brasil , em que temos escrito as qualidades da terra

,

o temperamento do clima , a frescura dos arvoredos , a

,variedade das plantas, e abundância de frutos, as ervas

medicinaes , a diversidade de viventes , asim nas aguas

,

como na terra, e aves tão peregrinas, e mais prodígios

da natureza, com que o Autor delia enriqueceu este, no-

vo mundo ,
poderíamos fazer comparação , ou semelhan-

ça de alguma parte sua , com aquelle Paraizo^da terra,

em que Deos nosso Senhor como em jardim pôs a nosso

primeiro Pai . »
.

(4) Herrer. d. part. 13. sect. 4. de BrasiL cap . 3.

Brasília est régio valde temperaia ^ jucundum ^ et sahi-

hrem aerem habens . Incolae vitam plerunque ad nona-

gtnta ^ centUMy et flures annos producunt . Nec aestus ,

Tiecfrigus est intensum . Stad . d . part . et cap . 2 .
Agi-

les sunt , et justa membrorum proportione vafri , et ma~

litiosi admodum , hostibus suis adeo infesti ,
ut extre-

me eos persequantur , et captos demrent . Lery Histor .

navigat . in BrasiL cap. 7. // corpus nec prodigiosmn ;

nec monstrosum habent j sed nostro , ciui in Europa vivi-

mus
,
persimile quod ad staturam speclat . Sunt qujdemfor-

tiores , robustiores , saniores , et minus obnoxii morbis .

'Pauci apud eos sunt claudi ,pauci altero privato ocuh : de-

formes fere nulli : licet etiam centesimum ac vigesimum

aetatis annum saepe attingunt . . . pauci tanien canes-

cunt . Id vero regionis illius temperiem indicat ,
quae

cum nullis frigoribus , aut pruinis torreatur , ^irides

Ali
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que lhe deu a Natureza (5-) , víye , e dorme des-

cansado sem jamais se lembrar donde lhe áde
vir o sustento para o outro dia . O arco , e a
fréxa é toda a súa riqueza ; é toda a súa indús-

tria . Asím víyem milhares , e milhares de ómens
,

sem trabalharem para comer
,
que parece nacêrao

só para gozar . (6) A terra da promisao regada

berbas
, agros , et arhores semper hahet : ipsi quoque

molestiis
, ac curis omnino vacui Juventutis in fonte

labra rigasse videntur .

(5) Herrer. d. part. 13. sect. 4. cap. i. de Brasil.
Haec gens ^ omnesque Incolae cujuscunque prosapiae fue-
rint

, nuãi inceàunt , nec uel mmimum eruhescunt : imo
tam honeste , ac modeste inter se conversantur

, quasi
adhuc in statu innocentiae uiverent . Lery d . cap . 7 ,

Caeterum viri
, faeminae , infantes nudi prorfus ince-

dunt
, nec ullas corporis partes unquam tegunt , nullo

ejus nuditatis pudore

,

(6) Herrer . d . cap . i . Victum , et alimentum suum
plerunque ex eo sumunt

,
quod terra sponte , et ahsque

ujla Jatione profert . Stadius d . part . 2 . cap . 2 . Sunt
in eor regíone fruges quaedam , et arhores etiam frugi^
ferae , quae lictum hoviinibus pariter , et animantibus
pracbent

: et cap . 3 . Feras per deserta venatur
,
quas in-

geniose admodum jaculis configere novit . . . Vescitur
melle etiam apum sihestrium

,
quod illic abundai . l^o-

runt adhaec ferarum vocês , et clamores , tum avium
linguas

^ et concentus ingeniose imitaria quo jacilius il-

lis imponant , et jaculis etiam consequantur , Focum
instruentes more relicj[uorum scintillas ex lignis colU-^
sis

, seu sibi invicem attritis eliciunt . Condamme
Foyag. de la Rivier. des Amazon . pag. 159. La Na-
tiire^ semble avoir favorisé la parésse des Indiéns , et
avoir ètè au-devant de kurs besoins : les lacs et les ma-
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do mel , e do leite (7) ali se vê retratada . (8)

§ IV. Aquele preciôzo torrão prodús imenso gá-

rais
,
qui se rencontrent a chaque pas sur les bords de

r Amazone , et quelquefois bien avant dans les terres ,

se rempUssent de poissons de toutes sortes , dans le

tems des crues de la riviere : et lorsque les eaux bais^

sent , ils y demeurent renfermés dans des etangs , ou

reservoirs líaturels , ou on les pêche avec la plus gran"

de facilite .

(7) Exod . cap . 3 . vers . 17 . Educam vos ,.. ad ter-^

ram fluentem lacte , et melle .

(8) Siad . d . cap . 35" . Tria genera apmn illic pro-

veniunt : primam fere cum nostris conjerri potest : al~

terum nigrum est , et r.iuscarum magnitudine : tertium
minus est , nec culices superai . Hae omnes in arboribus

exesis mellificant . Ipse cum Barbaris saepíus mel de

triplicís hujus generis aheareis exernptum collegi
;
quod

minimum vero earum genus confecerat ut píurimum
praestabat : sed nec illae acukos habent tam acres

,

atque nostrae . Labat Vbyag . aux Isles de PAmeriq ,

tom . 2 . chap . 20 . Les abeilks sont de moitie plus
petites

,
que celles d''Europe j elles sont plus noires , et

plus rondes ; il ne paroit pas qu''elles ayent ã^aiguillon ,

ou si elles en ont , il faut qu''il soit si foible ,
qu''il

n'ait pas la force de percer la peau . . . Leur mel est

toujours liquide , et ne se fíge jamais ; il est de cou~

leur d''ambre , et de la consistence^de Ihuile cVolive . //

ejl extrémement doux , et agréable . Lery d . cap . 12 .

in fin . Quotiescunque novi illius orbis imago ob óculos ob-

versatur , aerisque temperiem , animantium multitudi-

nem , avium varietatem , arborum , et plantarum ele-

gantiam
, fructuum denique bonitatem anirão recolo

,

toties Prophetae ista Psalmi 104. exclamatio mihi in

mentem venit :
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do de toda a espécie : o vacum é tanto
,
que a maior

parte dele só se mata para se lhe tirar a pele (9)
•

os muitos milhares de coiros
^

que todos os anos

vem daquele continente fazem ver esta verdade : a
abundância do leite é em consequência á proporsão .

As carnes
,
que bastão par^ o consumo do país são

nada em comparasão das que se desperdísao ; as

aves 5 as feras , os tigres são os que se aprovêitao

deste supérfluo : e todo este desperdício se fás pe-

la carestia do sál . (10)

§ V. No continente das Minas
,
principalmen-

te das Geráes , o sál é tão necesário até para os

alimentos
;
que dele precízao não só os ómens , mas

também os gados j e todos os outros animáes . Des-
de que se sobe a grande serra do már para as Mi-
nas j é necesário dár sál

,
principalmente ás bestas

,

que muitas vezes não querem comer sem ele . Os

O' quae vis fuit illa
,
quae potestas \

Ouae prudentia multiplex , creandis

Tot rebus simul ^ et simul regendis \

Nam quacunque patet globosa tellus

,

Vis quoque Imperii tui patescit»

Buchanano no Poema da Esfera ;

Brasiliaque arva
,

Arva voluptati tenerae , blandisque àicata

Deliciis ; cornu quae copia larga benigno

Et veris genialis honos fovet , áurea durae
Mala ferunt sihae , ridet vestita colores

Terra novos , odor ambrosius de suavibus halat

Eloribus , et mixtis volucrum strepet aura querelis.

(9) Pitta Hist. da Americ . liv . i • n .° 60. e seg

.

(10) No Brazíi a Natureza prodús o sál naturalmente ;
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,

7
campos daquelas Minas , ainda que produzem m^ui-

ta erva , não tem com tudo todo o sál necesário

para o gosto , e nutrísao dos gados : e por iso ou

se ao de perder tantos campos , ou se áde dár sál

aos gados por um preso muitas vezes mais caro

,

do que eles valem • (i i)

§ VI . O sál , este género da primeira necesí-

dáde para a conservasão das carnes , e dos pesca-

dos 5 é naqueles certóes de uma carestia suma .
O

sál com que naqueles certôes se salga um boi cus-

ta duas 5 e três vezes mais do que vale o mesmo

boi ; da mesma sorte o peixe . No Rio Grande cus-

ta um boi 700 réis, um cavalo óoo até 800 réis,

um macho , ou a melhor besta muar não pása de

1600 réis 5 um quêjo de 9 arráteis 160 réis, um
arrátel de manteiga 40 réis , etc

.

§ VII . Para o Brazil é proibido o comércio do

sál ; só se concede este privilégio a um Arrematante
,

que paga anualmente á Fazenda Real 48:ooo<|)ooo

na Baía junto a Cabo Frio , e na outra perto do Cabo

de S. Roque é tanto, que pódem-se carregar muitos na-

vios . Veja-se Vasconcelos liv . i . das Notic. anteceden-

tes do brasil n ."^ 42 . e a .° 5-7 i
i^as é proibido o co-

mércio livre deste género naquele País j
por ser liuni

Contrato Régio neste Reino . V. Pitta d. pag . 124. n .°

p6. liv. 2. sobre as grandes salinas de Cabo Frio.

(*'i) É digno de notár-se que em alguns outros cam-

pos mais para o interior dos certoes ^á terras natural-

mente impregnadas de sál , a que chamão barreiros ,
em

que se cria muito gado , ao qual a natureza ensinou ,

asim como a todos os outros animáes^ e amda as aves
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réis . O Arrematante deste privilégio tira do Bra-
zíi mais de ^6'.ooo^ooo réis; 48 para a Fazenda
Real, e mais de 48 para ele, e seus Sócios, Agen-
tes , Pvecebedôres etc . além do custo principal do
sal , e seus fretes : e quanto mais para o interior dos
certoes , aonde á mais gados , e por consequência
onde o sál é mais necesário , é tanto mais caro

,

quanto mais se multiplícao os fretes dos carretos

em bestas
, e pelo meio de serranias intratáveis .

No Serro do Frio
,
quando o sál é mais barato , um

prato não custa menos de 225- réis. Naqueles cer-

toes em fim um prato de sál é um dos maiores pre-
zêntes que se fazem

.

§ VIII. A'lém dos muitos contos de réis, que
se tirão todos os anos do Brazil para se enriquecer

um ómem, que remata o contrato do sál
,
perdem,

ou dêixão de lucrar os colonos , e todo o comércio
de Portugal os interêses incalculáveis

,
que aliás po-

deríão tirar da grande abundância dos pescados , e das
carnes salgadas , dos tôicínhos , dos quêjos , das man-
teigas , etc . ; e o Erário Régio só por 48:000(^000
réis

,
que recebe todos os anos , se priva dos mui-

tos 48 contos
,
que necesáriamênte deverião pro-

duzir os direitos destes géneros nas Alfandegas

,

daqueles contornos a irem comer daquele barro . A coa-
curréncia de tantos animáes tão diferentes, e tão varia-

dos nas suas cores
,
juntos em um só pasto , api^^én-

ta o mais belo espetáculo ao olho contemplativo do Fi-

lósofo ; desafia a cruel paixão do casadôr ; e a tráisao

das aves , e das feras carniceiras
, que muitas vezes só

mátão para beber o sangue das suas vitiajas.

se
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se a carestia do sál os não fizése impraticáveis .

- § IX . Sem carnes , nem peixes salgados a Ma-

rinha de Portugal se reduzirá sempre a côiza mui-

to pouca ; não averá carga para muitos Navios

,

não averão Marinheiros , nem escola para eles
.
Os

fretes serão sempre muito caros , e de necesidáde ão

de carregar sobre os asúcares , e sobre os outros

géneros da agricultura das Colónias ; e por conse-

quência nunca poderá esta entrar em concorrência

com a dos Extrangêiros ,
que navégão por um pre-

so mais cómodo , e mais barato .

§ X . Os certóes
,

que mais abúndão de ga-

dos , são os menos abitádos : um só ómem é se-

nhor de um grande terreno , cubérto de muitas

mil cabêsas de gado : e como o luxo créce á pro-

porsão da grandeza da povoasao , vem o luxo de

ties abitântes
,

por iso que são poucos ,
a ser

também muito pouco em comparasão do mui-

to
,
que eles posúem quási sem trabalho ;

a Na-

tureza só é 2L que chama aqueles gados
,
para tra-

balharem em benefício daqueles colonos creadô-

res

.

§ XI . Um Navio carregado das manufátúras

da Metrópole para o Rio Grande
,
por exemplo , ves-

tiria , e faria o luxo de todos os creadôres daqueles

campos : mas este só Navio não poderia trazer de

uma vês todo o equivalente da súa carga :
não em

dinheiro
;
porque o não á , nem o pôde avêr na-

queles certóes
,
por iso mesmo que eles se consi-

dérão sem comércio: não em géneros; porque sao

de mais pezo ^ e de menos valor do que os da

B
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Metrópole

; um covado de baeta no Rio Grande va-
le máis do que um boi , e com tudo péza mui^
tas vezes menos

.

M^ ?'^}'t^''^
necesário, que ou o Navio da

Metrópole fose uma vês carregado de manufátú-
ras, e duas, e três vazio fazendo despêzas , e sem
lucros para trazer aqueles géneros até preencher o
equivalente da sua primeira carga; pois que de
outra sorte o Navio da Metrópole íería sempre
credor, sem nunca poder sáldár a sua conta, nem
realizar o seu principal : ou seria necesário carre^
gar os fretes, e despêzas de duas, ou três viáírens
sobre os efeitos de uma só ; o que certamente seria
cortar pela rais as produsòes da Colónia, e em con-
sequência o comércio da Metrópole : lóo-o será ne-
cesário navegar para aquela Colónia géneros

, que
pouco máis, ou menos se equiválhao em pezo e
valor

: eu não sei que a Metrópole tenha algum
outro género, que melhor encha todas estas idéas,
do que o sál

:
só ele será capas de fazer a cár^a

do Navio da Metrópole, e de produzir o retorno,
do da Colónia . ^

§ XIII. Logo pois que seja livre o comércio
do sal para o Brazil , o supérfluo daqueles certòes
nao será para os tigres

; nem o daquelas Costas para
os monstros marinhos: (12) o pescador, o creadÔF

^^^^a] jT
poso deixar de referir aqui o descuido

dos Moradores de Pernambuco, do Rio Grande, e prin-
cipalmente de Cabo Frio

, e dos Proprietários de terras
aaquela Comarca^ pois que concorrendo ali todas as cir-
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dos giídos , o agricultor , o comerciante darão as

mãos entre si ; eles virão logo sustentar a Metró-

pole de carne
,

peixe
,
pão

,
quêjos ,

manteigas
,

cunstâncias necesárias para grandes pescarias, de que^pó-

dem tirar grandes utilidades , se não sabem aproveitar

de tanto bem : ali o sái se fórma em muita abundância

pela simples obra da natureza ,
por cuja cáuza ficarão izen-

Tos do contrato Real do sál as ditas Capitanias , como

é expréso na concisão nona do mesmo contrato que diz

asim = Os Moradores das ditas Capitanias de Pernam-

buco , Cabo Frio , e Rio Grande poderão uzdr livre de

todo o sál , ([ue prodiís a Natureza , e se fabrica nas

ditas salinas \ mas de nenhuma sorte nem eles , nem

outra alguma Pesôa o poderão navegar para a Baia ,

Rio de Janeiro , e Santos , nem para outras Capita-

nias ^ ou Ilhas daqueles distritos -=^, Todo o peixe que

corre cm grande abundância por aquela Costa do Sul , de

necesidáde pása por aquele Cabo , ou seja indo , ou vin-

do : as praias, indispensáveis para as secas, e sálgasoes

dos peixes
, ( e que tem sido cáuza de grandes contes-

íasoes entre os Inglézes , e os Olandézes nas Costas de

Escócia ) são em Cabo Frio muito amplas , e dilatadas

,

€ sem contestâsâo com alguma outra Nasão : nas ve-

zinhânsas daquele Cabo á a grande Mdêa de S. Pedro

de Fndios já domesticados
,
que todos podem servir na-*

quélas pescarias por presos muito módicos ; e ate mes-

mo as mulheres , e os rapazes para escalar , salgar , es-

tender 5 e recolher os peixes das praias . Se ali se es-

íabelecêsem boas fábricas de pescarias á imitasao das do

Algarve, Cines, Cezimbra , etc
.

, scríao sem dúvida de

uma riqueza imensa para os Proprietários das redes ,

das salinas , das terras ; e de um grande socorro ao me-

nos para a sustentasão da marinha de Comércio daque-

las Costas., e dos escravos, principalmente das lavôii*as

.

B ii
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e^ de todos os víveres . Só por esta porta entra-
rão para o Erário Régio muitos 48 contos de réis

(13): e Portugái irá descobrir tezòiros inexaurí-
veis , mais ricos que o Potosí

.

(13) Não digo com tudo que o Erário Régio ceda
em benefício das Colónias os 48:ooo<|)ooo rs., que
anualmente recebe do contrato do sál ; só sim que se-
ja livre para o Brazíl o comércio do sál , pelos grandes
interéses

, que ao de rezultár muito em dobro ao mes-
mo Erário, e aos Povos: e que o tributo dos ditos
48:ooo(|)ooo rs . se ponha em qualquer outro género ,que não seja tão prejudicial ao grande conqércio , e in-
teréses de todo o Estado : o que tudo se poderia con-
seguir mandândo-se

, que as Camarás daquele Continente
rateá«em a dita quantia entre si á proporsão do sál

, que
do contrato gasta cada Cidade ^ Vila , ou. Comarca ; e
que fícáse livre ás mesmas Camarás, como mais bem ins-
truidas dos seus interéses particulares, o poderem pôr
aquele tributo , ou contribuisáo correspondente á sua
parte

,, em alguns outros géneros
, que fosem menos pe-

zádos^ a cada repartisão . E quando
,
por ser evidente

o prejuízo, que o contrato, ou o monopólio do sál cau-
za aos interéses do Estado, parecêse a S. Magestáde,,
que ele se deveria avér já por extinta j como em tál
caso seria muito justo , que se dése ao átuál contrata-
dor uma certa quantia durante o resto do tempo do seu
contrato, pelos seus lucros cesântes, a que ele tem direi-
to pela boa fé com que arrematou o dito monopólio j,

parece-me que aqueles Povos considera-ndo bem nos seus
interéses

, de muito boa vontade , e prontamente contri-
buirão com mais 4, ou 5: contos de réis anualmente pa«
ra o dito contratador ^ e que acabado o seu contrato
ficásem para sempre estes 4 , ou 5- contos acumula-
dos aos ditos 48:ooO(|)coo rs. era utilidade do Erário.

'^-
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CAPITULO II.

PORTUGAL PELO GRANDE SUPÉRFLUO QUE TEM, E PODE

TER DAS SUAS COLÓNIAS , DEVE NECESARIAMENTE PRO-

MOVER O COMERCIO DA NAVEGASAO .

§ I , jf\^ Abundâneia , e o supérfluo ,
que so-

beja do necesário de uma Nasão , é que forma

o objéto do seu Comércio. A agricultura, e a in-

dústria são a esência : a súa união é tál
,
que se

uma excede a outra , ambas se vem a destruir por

si mesmas. Sem a indústria os frutos da terra não

terão valor ; e se a agricultura é desprezada , acá-

bão-se as fontes da indústria , e do Comércio

;

deste mar imenso, que anima e sustenta niilhoes,

e milhões de brásos no meio da abundância ,
sem

a qual tudo cáe na languidês , no ócio , no vício ^

e na mizéria .

Aqueles Povos conheceríáo sem dúvida,- que ainda desta

sorte vinhão eles a lucrar por uma parte os muitos

contos de réis ,
que aliás tirão deles os contratadores.,

ou arrematantes do dito contrato , ao menos para pagar

aos seus Caixas , e Agentes ^ e por outra parte lhes fi-

caria aberta a porta para um comércio imenso de car-

nes ,
peixes salgados , manteigas etc: e os mesmos Pro-

prietários das marinhas faríâo um maior comércio pelo

maior consumo , que necesáriamênte se avia de fazer do

seu género ; consumo ,
que por agora , ou no estado

do dita contrato se fás impraticável pela sua naesma ca-

restia •
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. § lí . Um grande Comércio pede uma gran-
de navegasão : e como os proveitos da navêgasão
procedem das somas dos proveitos da agricuítúra
e das manufátúras ; ségue-se

, que a navegasão é
um dobrado aumento de forças reáes , e relativas
de um Corpo Político . Tudo quanto uma Nasao
ganha de uma parte

, diminúe a potência real ^ e
relativa das suas riváes

; e reciprocamente se au-
menta de tudo quanto elas perdem .

^§ III. A Política distingue três objétos dife-
rentes na navegasão . I . A ocupasão que ela dá ás
gentes do mar, que fazem o trabalho dela. II. A
construsão dos navios

,
que é necesário considerar

como uma fábrica . III . A utilidade que ela pro-
cura ao Comércio pelo transporte das produsoes
e das manufátúras ; transporte

,
que alem da como'

didáde que ele dá ao Comércio, é ainda lucrativo
para o povo que o fás . Estes três objétos mere-
cem ser mais claramente desenvolvidos

.

§ lY
.
Um País bem povoado , cujas Provín-

cias são situadas junto ao már, que tem Costas de
uma grande extensão , aonde os abitântes nácem
com uma ínclinasão decidida para a vida marítima •

um íál País pode ocupar na navegasão um muito'
grande numero de ómens, que todos ganhão mui-
to mais neste mister , do que não teríão feito tra-
balhando por dia na lavôira , rasgân4o a terra , ou
aphcândo-se a alguma outra profisão comum . E co-
mo as gentes do már vivem quáze sempre a bor-
do dos seus navios, aonde eles não podem fazer
grandes despêzas de luxo • trazem para a sua pá-

Ví^f^BftlTw*»»'^ «fl
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tria , ou para o seio da sua família aquilo que eles

poupão dos seus salários , ou que ganhão em al-

gum pequeno tráfico . Todo este dinheiro é ga-

nhado para o Estado , e augmênta a mása das suas

riquezas

.

§ V . Aqueles que tem visto construir , e es-

quipar navios, sabem quantos obreiros de diferen-

tes misteres são neles empregados . Carpinteiros
^

Calafates , Mestres de velame , Cordoêiros , Tece-

lões , Ferreiros , Marcinêiros , Armêiros , Pintores

,

Torneiros , Vidraceiros , Escultores , e uma infini-

dade de outros muitos Artistas concorrem a por

um só navio em estado de sair ao mar . Muitas

produsoes de um Pais , como o ferro , o linho câ-

nhamo 5 e todo o género próprio para cordas , e

amarras , a madeira , o alcatrão , o breu etc . , en-

trão na fábrica de um navio ; o que tudo aumen-

ta ò consumo geral de um modo muito vantajôzo

para o Estado : debaixo deste ponto de vista a na-

vegasão deve ser olhada como uma imensa manu-
fátái"a , e como tál merece as mesmas atênsóes que

as primeiras manufátúras do Estado

.

§ VI . Mas quando se trata do provimento pa-

ra a viagem , então se aumenta mais o consumo
para completar as provisões de boca , e de todas

as necesidádes imagináveis
,
que os proprietários dos

Navios são obrigados a fazer para uma tál viagem :

e quanto mais a navegasão é considerável , tanto

mais estas provizóes aumêntao , e favorecem o gi-

ro do Comércio ; e rezúlta daqui ainda uma ou-

tra vantagem importante para o Estado , em que
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todas estas provizoes , tendo sido feitas no Porto

donde sáe o navio , o País não sofre alguma di-

minuisão no consumo dos seus géneros pela auzên-

cia das gentes do már ; o Capitão , os Oííciáes
,

e os Marinheiros
5
que formão a equipagem , tanto

a bordo , como em terra são vestidos , e sustenta-

dos das produsões , e manufátúras do seu País . \

§ VII . A utilidade
,
que a navegasão trás ao

Comércio pelo transporte das mercadorias , não é

menos palpável . Quando um Estado não tem na-

vegasão , ou não tem bastante a proporsão das suas

produsões ; os negociantes estão sempre na nece-

sidáde de esperar a chegada dos navios Estrangei-

ros 5 dos quáes os Nacionáes não são senhores de
os fazer ir , e vir quando eles quizérem . As mer-
cadorias

,
que se querem enviar para fora , e as que

se fazem vir do Estrangeiro , fícão muitas vezes

longo tempo nos armazães y onde se arruínão , ou
recebem perda , e se consomem os interêses ; e a oca-

sião 5 ou o momento próprio para a venda se per-

de muitas vezes sem remédio

.

§ VIII . Mas isto ainda não é tudo . A como-
didade de uma própria navegasão é também uma
comodidade lucrativa

;
porque fazendo sempre as

despêzas do transporte parte do valor de uma mer-

cadoria , é claro que os consumidores Estrangei-

ros de todas as mercadorias exportadas são obri-

gados a pagar todas as despêzas da navegasão

,

que os vasálos da Nasão exportânte tem ganhado

.

Da outra parte o valor das mercadorias importa-

das pelos mesmos diminúe na balânsa geral do Co-
mércio
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inércio tudo o que tem custado o seu frete
,
que

tem sido ganhado pelos nósos Concidadãos . Em um

País aonde se faz um grande Comércio , esta dobra-

da vantagem é imensa.

§ IX . Sobre estes princípios inccntestáveis é

fundada a máxima política
,
que todo o Estado que

está nas circunstâncias de ter uma navegasao j de-

ve animar os seus vasáios por todos os meios posi-

veis : porque um povo que deixa fazer por outros

uma navegasao
,
que ele poderia fazer ^ diminúe ou»

tro tanto as suas forsas reáes , e rektívas em favor

das Nasôes suas riváes..

- § X . Estes interêses respétivos obrígao as Na-

sces civilizadas a entreter com grandes despêzas

forsas naváes , capazes não só de proteger o su-

pérfluo da sua agricultura 5 e da sua incúbtria ( úni-

cas raízes destas forsas
) , mas também de pertur-

bar , ou mesmo de arruinar a indústria dos seus

inimío-os . E como o Comércio é o que foe es-

tas forras em movimento pela abundância dos Ma-

rinheiros
,
que ele tem nutrido , e formado no tem-

po da páz ; é evidente que uma Nasao civilizada

não pode subsistir sem o Comércio da navega-

sao .

§ XI. As riquezas dos Estados consistem cu

em fundos de terras , ou em efeitos móveis : os

fundos de terras por iso que- pedem mais a asis»

tência , e a vista de seus donos , são ordinariamen-

te posuídos pelos abitântes de cada País, e cons-

tituem propriamente a riqueza de cada Estado em
particular. Os efeitos móveis^ como são dinheiro

,

w
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bilhetes , letras de câmbios , áçoes sobre as com-
panhias j navios y e todas as mercadorias

,
por isa

que são universáes, e gíraõ por toda a parte, per-
tencem ao mundo inteiro

,
que a este respeito com-

põe um só todo 5 de que todas as outras socieda-
des

, ou Estados são membros . O povo que re-

lativamente posúe mais destes efeitos móveis do
universo, é o mais rico; porque entra proporcio-
nalmente com um maior fundo , ou ( expliquemo-
nos asím ) com imi maior número de áçòes na gran-
de companhia do Comércio universal

.

§ XII . Um Estado que tem poucos , ou ne-
nhuns destes efeitos móveis , ou não deve comer-
ciar com os outros Estados, ou á de viver sem li-

berdade
;
pois que sendo , como é , o fim do Co-

mércio aumentar as comodidades dos ómens , fa-

zendo das coisas supérfluas úteis, e das úteis ne-
cesárias

; aumentado um maior numero de necesi-
dádes a um povo

,
que só vive do fruto das suas ter-

ras , nunca já mais poderá ter um supérfluo tão abun-
dante

,
que posa saldar , ou igualar o seu luxo com

o das outras Nasoes comerciantes , sem que se vá
continuamente empobrecendo por uma economia
forçada ,

§ Xlíl . Mas como aquele que rio Comércio
paga menos, vai recebendo menos, (i) virá um

. (i) Intérêts des Nations de PEurop . tom ,. i . chap •

4* P3g» 5*6. Cesí encore une maxime dont Pexperien-
ce depuis íong-tems a assuré la vertié

^
qu'un pays ,

quh
envoye toujours de marchandises , ou de denrées a /V-
tranger

, qifil n'en recoit , s^apauvrit sans cesse .
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tál Estado por esta progresão a acabar finalmente

em uma pobreza suma ; e a não serem os seus abi-

tântes mais que uns pobres , e mizeráveis trabalha-

dores das outras Nasoes

.

§ XIV . Logo é necesário
,
que um tál Esta-

do ou náo tenha Comércio com as outras Nasões

,

e por consequência
,
que não páse da sua infância

,

que se conserve na sua primeira barbaridade, sem

artes, sem luxo, só contente com a simples pro-

dusão do seu terreno ; ou que a maior parte dos

seus abitântes sejão escravos
,
que só vivao do abso-

lutamente necesário para sustentar o luxo da pi-

quêna parte dos seus senh'ôres . A Istória das Va-

gens de todo o mundo nos fás ver constantemen-

te
,
que os Estados que vivem reconcen trados sem

o Comércio da navegasao, ou são totalmente bár-

baros , ou vivem na escravidão

.

§ XV . E pelo contrário , Estados que pela sua

natureza parecíão dever sempre ser pequenos, só

o Comércio da navegasao os fês grandes . Portu-

gal sendo um dos Estados mais pequenos da Eu-

ropa , só peia sua marinha se fês grande ;
corrêo

de um pólo a outro pólo , do Oriente ao Oci-

dente , dominou os mares , descobrío um novo mun-

do ; foi em fim o primeiro que da Europa deo leis

ao mesmo tempo á ATrica , á A'zia , e á Ame-

rica .

§ XVI. A Olânda é um exemplo dos nósos

dias : Inglaterra da mesma sorte se tem feito for-

midável a todas as Nasóes da Europa ,
amda ás

maiores do que ela duas vezes niáis .
Toda esta

C ii
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grandeza é o fruto do A'to da navegasão pasádo no
Parlamento de Inglaterra em 23 de Setembro de
1660^ ao qual os Inglêzes ainda oje respêitao co-
mo seu Paládio: (2) ele é cheio de tanta sabedo-
ria , e de tanta utilidade para animar , e aumentar a
marinha, e o Comércio da navegasao

,
que pode bem

servir de regra para todas as Nasôes marítimas .

(2) Essai sur les intérêts àu commerc . marittm :

pag. 174. = Traduction de PActe pour encourager et
augmenter la Marine et la Navigation

, passe en Parle-
ment, le 23 Septembre 1660, =1:

Le Seignem" ayant douIu par tine honté partU
cuUére pour VAngleterre

,
que sa richesse , sa súreté

et ses forces consistassem dans sa Marine , le Roi , les
Seigneurs

, et les Communes , assemblés en Parkment ,:

ont oràonné que pour laugmemation de la Marine et de
la Navigation , Pon obseruera dans tout le Royaums
le Réglement suiuant

,

A commencer du premier jour de Décemhre. ió6o ;
il ne será apporté ni emporté aucunes denrées ni mar"
chãJidises dans toutes les Colonies appartenantes , ou qui
appurtienàront à Sa Majesté ou à ses Successeurr , en
Asje 5. Afrique et Amérique

,
que dans ses Vãisseaux

bâtis en pays de la Domination d^Angleterre , ou qui
appartiendront -vérttablement et réellement aux Sujets
de Sa Majesté y et des uns et des autres k Maitre et
les trois quarts des Matelots au moins seront Anglois ^

(*) Les contrevenans seront punis par la saisie et con^
fiscation de leurs Vaisseaux et marchandises , dont h
tiers appartiendra au Roi , Pautre au Gouverneur de
la Cólonie ou se fera la saisie , et Pautre aux Juges
et Dénonciateurs , Tous ks Amiraux et Oficiers ayant

i") Depuls 011 a dispense de cette clause, pour eteadre la Navigation

;

OP P ^•««P
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commission de Sa Majesté
,
pourront saistr les Vais-

seaux contrevenans
, par-tout ou ils les trouveront , et

seront lesdits Vaisseaux reputes prises faites sur les

ennemis , tt partagées comme telies . La moitié de leur

'ualeUr appartiendra au Rol , et Pautre será partagée
"

efítre le Capitaine et PEquipage du Vaisseau qui les aU'

ra arretes

.

II est encore ordonné qtiaucune perscnne , née hors

des Etats de Sa Majesté
,

qui ne será point natura-

lísée , ne pourra exercer apres le prender Février 1661

,

aucun Commerce pour lui ou pour les a utrês dans les-

dites Colonies , sous les peines ci-dessus portées , Les
Gouuerneurs desdites Colonies seront tenus âorénanjant

de prêter serment puhliquement de faire obser^er les

Loix y mentionées , et ils seront déposés quand il y au-

ra -preuve qu^ils ayent négligé en aucune façon de les

faire observer

.

II est eíicore ordonné qu'aucunes marchandises du

cru de VAsie , de VAfrique , ou de PAmérique , ne pour-

ront être apportées dans aucuns pays et terres de Po-

béissanee de Sa Majesté , que dans des Vaisseaux tels

que ceux ci-dessus^ spécijiés , sous peine de saisie et de

çonfiscation contre les contrevenans ,

II est encore ordonné que les marchandises et den-

rées d''Europe , ne pourront être apportées en Angleter-

re
,
par d^autres Vaisseaux que par ceux qui sortirónt

des Portes des Pays ou se fabriquent les marchandises

et eroissent les denrées ,, sous les peines ci-dessus expri-

mées .

II est encore ordonné que le poisson de toute espa-

ce , et mime les huiles et fanons de baleine , qui n'au-

ront pas été pêchés par des Vaisseaux Anglois , et se-

ront apportés en Angleterre
,
payeront la douane étran^

gere doubls .

11 est encore défendu à tous Vaisseaux qui ne se"
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ron paS Anglois et conformes aux régies ci-dessus ex^

primées , de charger quoi que ce soit dans un Port d^Ir*

lande ou d^Angleterre ,
pour le porter en aucun autre

endroit des Etats de Sa Majesté -, le Commerce de Fort
en Fort ríétant permis qu'aux seuls Vatsseaux Anglois

,

et ce , sons les mêrnes peines de saisie et de confisca-

tion

,

II est encore ordonné que tous Vaisseaux qui joui-

ront de toutes les diminutions
, faltes ou à faire sur

les droits de la Douane , seront les Vaisseaux bâtis en

Angleterre , ou ceux qui étant de construction étrange-

re , appartiendront aux Anglois , les uns ou les autres

ayant au moins le Maitre et les trois quarts de rEqui-
page Anglois . SHl se trouve à Varrivée de qutiques
Vaisseaux que les Matelots étrangers y soient en plus
grand nombre que le quart de l^Equipage , il será fait
preuve que la maladie ou les ennemis auront été cause

de Valtération , et ce
^
par serment du Maitre et des

principaux Officiers du Vaisseau .

// est encore ordonné qu''aucune denrée ni marchan-
dise du cru ou manufactures de Moscovie , non plus
que les mâts et autres bois , h sei étranger , la poix

,

le goudron , la resine , le chanvre , le Un , les raisins
,

les figues , les prunes , les huiles d''olive , toute sorte de

bleds et de grains , le sucre , les cendres à savon , le

vin , le vinagre , les eaux-de-vie , ne pourront apres le

diz, Avril lóói, être apportes en Angleterre que dans
des Vaisseaux tels que ci-dessus . Le méme est ordonné
pour les raisins de Corinthe et autres marchandiees des

Etats du Grand-Seigneur y aprèç le ^i Septembre 1661.
Nous exceptons seulement ceux des Vaisseaux étrangers
qui sont bâtis dans les lieux et pays ou croissent ces

àenrées , et ou se fabriquent ces marchandises , oií bien

ou Pon a coutume de les embarquer-^ à condition toute-

fois que le Maitre et les trois quarts de PEquipage se-

'I'

•iPWi
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ront naturels du Fays d^ou TÍejídra le Vaisseau , sans

quoi il seroit sujet à saisie et confiscation

.

II est encore ordonné que pour prevenir ks fausses

àéclarations. que font les Anglois , en déclarant que les

marchandises qui sont à des Etrangers , leur apparti-^

ennent
,
que tous les vins de France et d''Allemagne qui

seront apportés àans les Etats de Sa Majesté après le

30 Octobre lóóo , sur ãautres que des Vaisseaux An-

glois teIs que cl dessus ^
payeront les drohs du Rot:, et

eeux des Filies et Forts ou ces vins seront apportés ,

comme marchandises appartenantes à des Etrangers : et

tous les bois , sei étranger
,
poix

^
goudron , resine , chan-

vre , lin , vins d'Espagne et de Portugal , eí autres mar-

chandises mentionnées ci-dessus ,
qui seront apportées en

Angleterre après le 10 Avril i6ói , sur d'autres Vais-

seaux que des Vaisseaux Anglois , et ks raisins de Co-

rinthe et autres marchandises du, cru et manufactures

des Etats du Grand-Seigneur , après le lo Septemhre

1Ó61 , seront reputes appartenir aux Etrangers ^ et pay-

eront comme tels

.

Et pour prevenir les fraudes dont cn pourrcit se

servir en achetant et déguisant les Vaisseaux etran-

gers ^ il est ordonné qu^aprés le 10 Avril i6òi , aucun

Vaisseau de constrtiction étrangère ne será repute An-

glois , et ne jouira des priviléges à eux accordés ,
jus-

qu'à ce que ks Fropriétaires desdits Vaisseaux ayent

fait apparottre aux Directeurs de la Dcuane , de leur

demeure ou de la plus prochaine , squs leur serment que

lesdits Vaisseaux leur appartiennent de bonne foi ,
di-

sant la somme qu''ils en auront payée , de qui ^ ils le^

auront achetés , ainsi que le tems et les lieux ou se se-

rá fait Pachat
,

quels sont leurs Bourgeois , s'ils en

ent , lesquels Bourgeois seront tenus de comparoítre àe-

vant lesdits Directeurs , et tous ensemble jureront que

ks Etrangers n^ont aucune part ni portion , directemeni
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ni indirectement ; apres quot VOfficier de la Douane-
hur donn^ra un certificai , moyennant lequel lesdits Vais'
seaux seront reputes de construction Angloise . Será
fait un Duplicata , dont lesdits Dirscteurs

,
qui seront

en Angleterre ^ envorront le douhle à Londres, et ceux
qui sont en Irlande , à Dublin

,
pour y en être tenu un

bjn et fidéle registre . Tous les Officiers qui au/-ont con*
trevenu aux Réglemèns énoncés ci-dessus , après le dix
Avril i66r, perdront leurs places et gouvernemens , atn-

si que ceux qui auront permis aux Vaisseaux étran^

gers les Commerces qui leur sont prohihés,

11 será permis' cepenàant aux Vaisseaux Anglois ,.

tels que ci-dessus, d'apporter dans tous les Etats de
Sa Majesté , les denées et marcband^ses du Levant ,.

quoiqu^ils ne les ayent pas chargées dans le litu oà el-

les croissent ou sont trazaillées
,

quand lesdits Vais-
seaux les auront emharquées dans un autre Port

, qui
será dans la Méditerranée , au-delà du Detroit de Gi-
Lraltar

.

ha mème chose est permise aussi aux mêmes Vais-
seaux

, pour les marchandises et denrées dcs Indes Ori~
entales, qui auront été emharquées âan un Port situe-

au-delà du Cap de Bonne-Uspérance

.

11 será encore permis aux dits Vaisseaux , de chav"

ger en Espagne les marchandises des Canaries et au-

^

três Còlonies d''Espagne , et en Portugal celles des Aço-
res et autre s Còlonies de Portugal.

Le présent Acte ne s^étendra point aux denrées ni.

marchandises qu''il apparoitra avoir été prises sur les.

ennemis de VAngleterre , sans intelUgence ni fraude par
les Vaisseaux Anghis , tels que ci-dessus , et Porteurs
d^une Commission de Sa Majesté ou de ses Sucesseurs

,

Le dit Acte ne s''étendra pas non plus aux Vais-
seaux de construction Ecossoise , dont les trois quarts
de l'étiuipage seront Ecossois , lesquels apporteront du

poisson
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poisson de leur pêche en Angleterre , du bled ou âu sei

(fEcosse
i
lesdites marcbandises ne payeront pas ies àroits

de Douane , comme appartenantes à des Etrangers .

Vhuik dite de Moscovie ,
qui será apportée d'Ecos se

par Ies Vaisseaux Anglots , tels que ci-dessus ,
jouira

des mêmes avantages .

II est encore ordonné que tout Vaisseau François y

qui , après le 20 OSlohre 1660 , abordera en quelque

Iku que ce soh ã'Angleterre et d' Irlande ^
pour y '.em-

harquer ou débarquer des Passagers et
^

marcbandises ,

payera aux Re^eveurs du Roi cinq scheUns du tonneau ,

et le port dudit Vaisseau sem estime par TCfficier du

Roi : lesdits Vaisseaux François ne pourront sortir du

Port ou Havre , avant de payer ledit iwpôt
,
qui con~

tinuera , tant que Pimpôt de 50 sois par tonneau será

leve en France sur Ies Vaisseaux des Sujets du Roi ,

et mêm^ trois móis après qu'il aura été supprimé >

II est encore ordonné qu''après le premitr Avril 1661

Its sucres , tabacs et autres marcbandises proDenant du

cru de nos Colonies , n^en pourront être apportcs en Eu-

rope
,
que dans Ies lieux de Pobéissance de Sa Majes-

té , ou Pon será obligé de débarquer lesdites marcban-

dises, sous peine de saisie et de confiscation. Les Vais-

seaux qui partiront des Pe^rts de Sa Majesté en Eu--

rope 5
pour Icj Colonies d^Asie , d'Afrique et d^Améri-

que, seront tenus de donner cautitn dans le lieu de leur

départ , de mille Umes sterling , jV/j" ne passent pas

cent tonneaux , et de deux mille Hures stírling , si le

Vaisseau est d"une plus grande cbarge ,
quUls apporte-

ront leurs retours dans un Port des Etats de Sa Ma-
jesté. Lesdits Vaisseaux , en partant des Colonies pour

PEurope , seront tenus de passer une Déclaration ,
con-

tenant la quantité et qualité de leur cbargement ,
par-

devant le Gowverneur , avec Pobligation de le débarquer

m Angleterre , et Ies Gouverneurs , après le prcmier
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C A P I T U L O III .

PORTUGAL NAO BODE TER UMA GRANDE MARINHA ^

OU SEJA DE GUERRA , OU DE COMERCIO , SEM
TER MUITAS PESCARIAS

.

§ I . JL/ E pouco OU nada serviria ter rios na-
vegáveis 5 e bons portos , se se estivése desprovi-
do de Marinheiros , e de gentes do mar . O ser

Marinheiro é um oficio , e um oficio penôzo de
aprender ; é necesário mocidade , força , e robus-

tês. Pódem-se fazer recrutas de ómens para solda-

dos , mas não para marinheiros
^ principalmente na^

quélas Províncias onde os abitântes nunca virão o
mar : porem nas Províncias marítimas que tem Cos-
tas de uma vasta extensão , o povo náce com uma
natural inclinasão para o már , e facilmente se acus-

túma desde a sua infância com este elemento sem-
pre temível

.

§ II. Um filho comésa por seguir a seu Pai
a pescar ao longo da Gosta :: abitúa-se facilmente
ao balânso , ao enjoo , e ás moléstias do már ;;

Janvier 1661 , seront ohligés d^envoyer ães copies de
ces Déclaratíons aux Directeurs de la Bouane de Lon-^
dres

, Ne^ pourront aussi lesdits Gouuerneurs donner
pratique à aucun Vaisseau

, qu'il fPait fait apparoitre
quHl est Anglois et conforme aux Régiemens , et pro^
duit ses Congés expédiés par les Officiers de Sa Ma-
jesté.
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aprende qiiáze brincando a manobra , ensaia- se nas

viagens de longa carreira , até que em íím se fás

um ábil marinheiro, sem muitos csfôrsos. E* poi

necesário animar a pescaria por todos os meios po

síveis

.

§ III . A coragem de atravesár os mares , e,

de os correr de um Pólo a outro Pólo não teu

sido o negócio de um dia : os ómens só a tem ad

quirído á forsa de muitas experiências
,

pelas quáes

eles se tem familiarizado com este elemento tão

inconstante , e tão terrível . A pescaria foi sem dú-

vida a que trasou as primeiras regras da arte : es-

te ramo preciôzo da ocupasao dos ómens conserva

ainda os seus direitos sobre a navegasao
;
pois que

a pescaria foi sempre o primeiro berso em que se

creárão os marinheiros .

§ IV . O benéfico Autor da Natureza povoou

o mar de uma infinidade de peixes, cujas espécies

inumeráveis varíão ainda mesmo no gosto em to-

das as paragens , e sobre quáze todas as Costas . Q
már do Norte, o mar dó Súl, o Mediterrâneo, o

Báltico, o Atlântico tem cada um seus peixes par-

ticulares
,
que diferem aíuda sobre cada Costa do mes-,

mo már : e como os gostos dos consumidores são

diferentes , são também procurados com preferência

estes , ou aqueles peixes ; e muitas vezes até para

variar de gosto ; ou por economia quando são de um
preso mais barato, ou de uma maior durasao prin-

cipalmente para as viagens de longo tempo .

§ V . Os Olandêzes pela só pesca do arenque

ganhão todos os anos milhões de florins ; os Iht

D u
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glêzes pela só pesca do bacalháo ganhão milhões
de libras esterlinas ; eles só pela pescaria tem ma-
rinheiros , tem marinha , tem Comércio , tem di-

nheiro. E' pois necesário dár as providencias, e fa-

cilitar todos os meios
,
para pôr os abitântes em es-

tado de tirar todo o partido da vizinhânsa do mar.

§ VI . Uma Nasáo que não tem grandes pes-
carias 5 não pôde ter uma grande marinha , nem
mesmo um grande Comércio (i) . A maior parte

das Potências marítimas tem pescarias nacionáes

,

ou certos ramos excluzívos de Comércio, que elas

fazem servir, de Escolas para a marinha. Táes são

a pesca do arenque junto ás Flhas 0'rcadas ; a que
se fás sobre as Costas da Noruega ^ a do baca-

lháo da Terra Nova do grande banco , a da balêa

na Groenlândia , a dos Lobos marinhos no Estrei-

to de Davis , e outras ,

§ VII . O transporte dos carvões das Minas
de Escócia em Inglaterra tem produzido excelen-

tes marinheiros . O grande , e intrépido Capitão

Cook, que tanta honra fás á sua Nasão , fazia glória

de confesár
,
que fês os primeiros estudos a bordo

de um destes navios (2) . Em outras partes a cabo-

(i) Intérêts ães Natioiís de VEurope tom . i . chap . 7

.

On trcuvera ãans cet établissement h príncipe d^une puis"
sante marine . Car c'est principahment de la negligence ,

-mu de Vabanâon de la pêche , que provient la disette des

matelots , et cette disette contribue infiniment a la cher-

té du fret , dont on se plaint sans cesse en France , cher-

té qui affecte toutes les branches de commerce du royaume .

' (2) Foyage dans PHémisphere Aujiral 1772 . jusque

« mm
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táge , ou a piquêna navegasao ao longo das Cos-

tas , tem sido de um socorro imenso para a ma-

rinha . Todas estas diferentes navegasoes são mui-

to próprias para formar ómens do már ; e as Na-

sões que estáo de pose déks reconhecem muito

bem o preso desta vantagem . E'las tem feito ináis

de uma vez a guerra para as conservarem .

§ VIII . Cartago em quanto conservou a supe-

rioridade das suas pescarias, (3) conservou tam-

bém a superioridade do seu Comércio, e dispu-

tou muito o império do már a soberba Roma. No
tratado que deo fim á primeira guerra Púnica se

vê , cue Cartago foi principáhiaênte atenta a se

conservar o império do már , e Roma o da terra

.

Hanon na negociasao com os Romanos declarou

que os Cartaginêzes não sofreríao que os Roma-

nos lavásem as mãos nos mares de Sicília : (4) nem

se lhes permitío de navegar álêm de certos cabos

,

ou promontórios , e se lhes proibío mesmo o Co-

mércio na SicíHa , na Sardenha , e na A'frica j só

sim em Cartago Cs')
•

§ XI . Marselha logo que se foi adiantando nas

pescarias, se foi também adiantando no Comércio\,

e perténdeo mesmo entrar em concorrência" com

1775- • Introdact. general . tòm . i . pag . xuv . ecrit par

Jacq . Cook .

(3) Justin . jib. 43. cap. $.

(4) Tit . Liv . Supplement . de Freinshem . Decad .
2

.

iiv . 6 .

-^(5) Polyb. liv. 3.
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Cartago; mas conhecendo que não tinha bastantes

forsas para rezistír, se juntou aos Romanos que ata-

cando por már, e por terra com forsas muito supe-
riores , conseguirão em fim destruir a sua rival

;
que

com tudo não foi sem o perigo de ficar subjugada a

mesma Roma : e tálvês que se ela não tivése a mari-

nha da sua Aliada , ainda que piquêna , sofreria condi-

soes mais duras do que a do seu primeiro Tratado.

C A P I T U L O IV.

AS PESCARIAS SAO O MEIO MAIS PRÓPRIO PARA CIVILIZAR OS
índios do BRAZIL , PRINCIPALMENTE OS QUE ABITAOJUN-

TO AS MARGENS DOS GRANDES RIOS, OU DO MAR .

§ I . \^ s Escritores que do fundo dos seus

gabip-êtes prezúmem dár Leis ao mundo , sem mui-
tas vezes tratarem de perto os povos de que fá-

ião , nem conhecerem os seus costumes , nem as

suas paixões ; dizem y
que é necesário introduzir am*-

bisão nos Pndios da América, para os fazer entrar

no Comércio das gentes . Isto é supor
,
que eles

não tem ambisao : é um engano . Eles tem virtu-

des , tem vicios , são cheios de ambisao como nós
3

ou esta se entenda pelo excesivo dezêjo da glória,

e da onra , ou pelo nimio dezêjo dos bens. Eles

em fim são ómens , e isto basta .

§ II . Pelo que pertence aos bens : suposto aque-

les Pndios necesitão de poucas côizas , com tudo

ésas de que eles necesitão, asim como facas, ma-

««•i msm/Êfi ÉÊÊmm
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chádos j contas de vidro , e outras bagatelas de

que já fazem o seu luxo , eles procúrao com tan-

ta diligência como os povos civilizados; por onde

se fás evidente
,

que eles consérvão ,
asim como

nós , o gérmen das paixões , e da ambisao . Nada

mais falta do que a arte de fazer fermentar aque-

le gérmen , e de dár calor ás suas paixões para as

dezenvolvêr do embrião em que ainda se ccnsér-

vão. Isto é o que até agora não tenho visto tra-

tado por algum Escritor . E' mais facii dár regras

geráes , do que sabêlas aplicar ás circunstâncias
.^

§ III. Para se civilizarem os Fndios do Brazíl

se tem já feito algumas tentativas ^ mas até agora

de balde ; tálvês pelo pouco conhecimento que

se tem daqueles povos . Um dos meios de que se

tem uzádo foi o de reduzir as suas pobres A'idêias

em Vilas 5 e tirar do meio deles os Vereadores,

os Almotacés etc
.
, e fazer que eles governem uns

aos outros. Isto é querer principiar por onde as

Nasôes civilizadas acábaó : a arte de bem governar

é a mais sublime de quantas os ómens tem inven-

tado.

§ IV. O Tiidio selvagem creádo sempre no

meio de uma liberdade absoluta , sem mais necesi-

dádes do que aquelas que ele em poucas oras sa-

tisfás com o seu bráso , educado sem alguma de-

pendência uns dos outros , e que por iso se trátao

todos de igual a igual, (i) não se acomoda tão de

(i) Lery d. cap . 17. Ad politiam Barbarorum quoã

attinet , vix credibiJe est
,
quam pulchre inter eos Jola
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repente com as idéas de obedecer ao seu semelhan-
te , e este não tem mesmo a coragem de o man-
dar . E' necesário aprender da natureza

^
que não

fás as suas obras por salto ; éla prodús maravilhas

por um progréso infinito

.

§ V . O outro meio de que se tem uzádo , ain-

da parece pior do que o primeiro . Dá-se um cha-
mado Diretor a uma Povoasão de Tndios disper-

sos , sem idéas algumas de utilidades relativas : a

estes povos , aos quáes se deveria dar por Mestre
da sua edúcasão um Sábio de uma sam Filosofia,

e de uma meditasão profunda ; se dá pela maior
parte um ornem inábil

,
que de nada serve na so-

ciedade civilizada ; e que só se vái aproveitar da
substância daqueles mizeráveis , aos quáes tiáta co-

mo verdadeiro Déspota , e os fás trabalhar como
bestas de carga . ^ ^

§ VI . Outros Dirétôres ainda que mais abeis

,

não óbrão com tudo melhor; principião logo a

Naturae luce duetos conventat . Nec referri istud po-
test , nisi summo eorum pudore

,
qui divinis , et huma-

nis sunt instructi legibus . . . Siquae tamen contentio

inter quosdam apud eos exoriatur ( quod rarissime ac-

cidit ) spectatores litem componere minime curant ; sed
eos pro libidine agere , óculos licet sibi mutuo sint con-

fossurí , sinunt . At si alter alteri vulnus injiixerit ,

comprehendique possit , ijulnus ei eadem in corporis par-
te ab vulnerati cognatis infiigitur . Imo si forte vulnus

mors consequatur , ab mortui cognatis de médio tolli-

tur homicida . Denique vitam pro vita , oculum pro

óculo ^ dentem pro dente rependunt

,

educálos

'"'"'"'^'^''''^T^li^yámmmrr^
—"—
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educálos nas Siencias , e nas A'rtes próprias dos

povos civilizados ; mas como nem os filhos ,
nem

ainda os Pais percebem o fim , e as utilidades pa-

ra que os querem levar , nem tem ao redor de si

objétos
,
que lhes excitem a curiozidáde , e o dezejo

d^ saber ; aumêntão á sua moleza , e inércia mais

aquele gráo de fastio , e de aborrecimento
,
^que

naturalmente ataca um principiante
,
quando não é

dirip-ído por uma mão ábil , e prudente .

§'' VII. Aqueles Tndios olhando para si , e ven-

do que vivem , e que existem sem dependência da-

quelas Siências , ou se persuadem que é uma lou-

cura j e extravagância das Nasoes civilizadas , ou

que é mais um tormento inventado por elas
,
pa-

ra os oprimir , e flagelar : eles são os mesmos
,
que

persuadem a seus filhos que fujão, e que não apiên-

dão

.

§ VIII . Conheço que algumas vezes do meio

daqueles filhos saem alguns muito abeis , e que

aprendem com facilidade aquilo
,
que se lhes ensi-

na . Mas isto só prova
,
que eles são capazes de

uma boa edúcasão ; mas n^o que o método até

agora praticado tenha sido o melhor , e o mais

próprio : o estado da infância , em que ainda se

áchão aqueles povos á mais de dois séculos ^ fás

ver esta verdade

.

§ IX. Um Diretor lutando sempre com a re-

pugnância dos filhos , e dos Pais j necesáriamênte á

de ir pouco a pouco afróxando , e perdendo aque-

la primeira átividáde
,
que o pôs nas esperânsas de

poder conseguir deles alguma côiza . Só o amor

E
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terno de uma Mai , e a constância de um Pái cheios
daquele fogo abrazadôr

,
que só a natureza sabe ge-

rar
, é que os pode fazer incansáveis em procurar

o bem, e a felicidade de seus filhos: é necesário
principiar primeiro pela edúcasao dos Pais .

§ X . O ómem é sugêito a necesidádes , e a
paixões : estas são maiores , ou menores , á pro-
pòrsão das idéas provenientes dos objétos que o
cercão ^ ou das que adquire pela educasão . Entre
estes afétos , ou páixóes , á sempre alguma , ou al-

gumas que sobresáem , e excedem ás outras com
mais forsa y e átividáde r estas são as que formão

,
e constituem o caráter próprio do sugêito , asím
como também o particular das Nasões

§ XI. A arte de pôr em áçao a máquina de
cada indivíduo , consiste em pesquizár qual é a súa
paixão mais forte y e dominante . Achada éla

,
pó-

de-se dizer
,
que está descoberto o segredo , e a

mola real do seu movimento . Aquele que tiver a
vista aguda , e penetrante , e um táto fino , e
delicado para distinguir as paixões dos ómens, os
poderá conduzir sem dúvida por síma das maiores
dificuldades . O ómem , e ainda o bruto , levado
por forsa , está sempre em uma contínua luta y

€ rezistência : levado porem pelo caminho da súa

paixão , ele segue voluntariamente y e muitas ve-

zes corre mesmo adiante daquele que o condús

,

.sem já mais temer, nem ainda os orrôres da mor-
te .•

§ XII . O I%dio selvagem entre a rasa dos 6-

mens parece amfibio
, parece feito para as águas

5
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(2) é naturalmente inclinado á pesca por necesidáde ,

e por gosto . E^sta é a sua paixão dommânte ,
e por

consequência a mola real do seu movimento: e por

esta parte que se déye fazer trabalhar a sua ma-

quina em benefício comum dele , e de toda a so-

ciedade .
, • T -^ «

§ XIII . o Tndio a pezâr da sua mclmasao pe-

la pesca , encontra com tudo uma certa dificulda-

de em saciar a sua paixão : o método yaga^rozo
,

e

tardio , com que ele pela falta de industria fas a sua

pesca, CO o aparta muitas vezes daquilo mesmo de

que ele gosta , a penas contente com o pouco de

que se nutre. / r -i-j/j

§ XIV . Mas logo que ele vir a facilidade, com

que o ornem industriòzo arma redes , forma lásos, e

que de uma ves colhe milhares de peixes ;
este es-

pétáculo maravilhôzo ,
que de um só golpe de vis-

(^^ Lery d. cap. 11. Notandum est mn modo vi-

ras et muHeres , sed etiam puerulos natandi feritisst-

mos esse. llli praedam natanào more harhatulorum ca^

num in mediis petunt aquis : hi simul ac amhulare dt-

âicerunt , in fiumina marisque litus se conjtciunt
,
ar-

que anatum more huc iliuc oherrant . . . Caeterí vero,

qui instar piscium placidissime natabant . .
.
eos suum

marinorum more fiantes videbamus .
.

(2) Lery d. cap. 11. Barhari eos {ptsces) ubt vi-

dent telis petunt , ac non nunquam tam certa manu ,

i4t duos , tresve uno jactu figant ; iransfixos natantes

quaesitum eunt Barhari , ut qui mergi nequeant . .
.
pris-

co etiam suo more spinas in hamorum moaum compo-

nunt ; lineamque herba quaãam
,
qmyn iln Tucum vo-

cant . conficiunt ,
quibus piscantur,

,^
' Eu
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ta cáe debaixo da súa rude compreensão , o eiv:

cherá de alegria e de entuziásmo : ele irá , mesmo
sem ser rogado , lansár-se no meio da colheita y e
da abundância (4)

.

- § XY. Este aiTebatamênto de gosto o irá ínsen-
sivélmiênte atraindo ^ e convidando a viver y e co-

, municár-se com os ómens daquela profisão
,

que
para^ele se reprezênta extraordinária. E'sta comu-
nícasão lhe fará ver a diferênsa do ómem selvagem ,.

e a do civilizado : pouco a pouco se irá domestU
çândo , e conhecendo

,
que o ómem é capas da

mais j e mais comodidades

.

§ XVI . Logo que ele vir que aquele supérflua ,
que eje até então lansáva ás ávès , e ás. feras

,
pe-

lo benefício do sál se conserva , e lhe serve de.

meio para adquirir as comodidades , de que ele for

gostando
;. a sua paixão iri crescendo , e á propor-

são obrigândo-o a fazêr-se mais , e mais ábil : ele

já não quererá ser um simples marinheiro, que-
rerá logo ser um Mestre ^ e Senhor de uma re-

de .

§ XVII . Ele quererá saber quanto toca a ca.-

da um dos companheiros , e por consequência se

verá na necesidáde de aprender a Aritmética pa-
ra com toda a facilidade saber dividir : quanto
ele for adiantando o seu comércio, tanto á de ir

(4) I.ery d . cnp. 11 . Barhari nostri ( BrasHienses )
f!on modo mire deUctabantur retium nostrormn

,
quibus

pscahaimir , conspectu ; sed et ipsi nos adjuvabant : at-

que ãdeo , si per nos licehat
, perite ipsi piscabantur .

mmmÊmmlimÊm m
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aumentando a sua comunícasão , não só com as

Dcsôas prezêntes, mas também com as auzentes

,

Daqui virá logo a necesidáde de saber ler ,
e escre-

vêr i
e quando ele já não esteja em idade de apren-

der y ele fará que seus filhos súprao a sua taita .

Da mesma sorte a camíza, o chapéo, a vestia, o

eálsáo, o çapáto, que ele até então desprezava,

como côizas supérfluas , e mesmo como um tardo

pezádo , e enfadonho para com ele romper os ma-

tos , e as brenhas, se lhe irão fazendo uteis
,

e

necesários; já não será precízo que os Pais persua-

dão estas utilidades a seus filhos , bastara que os

filhos olhem para seus Páis .

§ XVIII Esta coacorrência de necesidades, e

de utilidades relativas, os irá gradualmente ensi-

nando a obedecer, e a mandar: então eles enche-

i-ão asidéas daqueles,, que até agora tem inutilmen-

te trabalhado para os civilizar. A experiência lhes

fará ver que a mesma conservasão do individuo ,
e

as comodidades da vida são incompatíveis ^com uma

liberdade absoluta, e com uma independência^ sem

limites. Eles conhecerão que é necesário perder ai-

eúma parte da liberdade absoluta
,
para gozar de ou-

tras muitas partes de uma maior liberdade relati-

va .

§ XIX . Destes povos civilizados pela pesca-

ria , sairão marinheiros abeis para a navegasão da-

quela Costa, e do Comércio recíproco de umas pa-

ra outras Colónias. Nas piquênas embarcasdes da-

quele Comércio se formarão marinheiros; intrépidos ,.

e atrevidos , capazes de arrostár-se com as maiqres
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tormentas : eles formarão em fim uma marinhagem
escolhida

.

§ XX. Os rndios do Brazíl são muito abeis

principalmente para tudo o que é de imítasao, ou
de manufátúra ; e ainda mesmo para tudo o que pe-
de forsa 5 e agilidade : (5-) para a agricultura po-
lêm ^ ou para o trabalho contínuo de rasgar a ter-

ra
,
parecem ter os Pndios uma repugnância inven-

cível . A natureza por uma parte subministrândo-lhes

com mão larga o de que eles necesítao ; e pela

outra parte o vagar que comsígo trás a agricultura

desde a sua- plantasão até á sua colheita , os lansa

mesmo na indolência , e na preguísa .

§ XXI . Eles não tem a paciência de esperar

,

querem logo do trabalho do dia colher o fruto á
noite , e por íso a pescaria , e a marinha será pa-
ra eles uma manufátúra imensa . (6) Deles álêm de

(y) Os rndios são excelentes falquej adores , e serra-

dores de madeiras , e dêitão abaixo grandes árvores , e-

matos com muita presteza , e vigilância , de sorte que
não é fácil cair sobre eles algum madeiro , como mui-
tas vezes acontece sobre os pretos, que peia maior par-

te não são tão ligeiros como eles, nem tão vigilantes,

e por iso mais arriscados no trabalho de cortar os ma-
tos.

(6) Alguns Pndios do interior daqueles certões , aínHa
que não sáo tão grandes nadadores como os moradores da
beira már , ou das margens dos grandes rios , são com
tudo excelentes peóes , muito destros na arte de lasár ,

e de trabalhar aqueles gados : eles são de um grande
socorro para aqueles creadôres, ou seja em apanhar, re-

colher ^ e conduzir os gados para as Cidades, e grandes
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^beis marinheiros , e Pilotos sairão muitos Artífc-

ces para o servíso da marinha , Carpinteiros , Cala-

fates ,
Ferreiros etc. , e desta sorte aquele Pndio

selvagem ,
que até agora nem para si prestava , atra-

vesará os mares , virá um dia beijar aquela Benéfi-

ca Mâo
,
que o tirou da indigência

,
que por meio

do sál o fês Pescador , Marinheiro , Mestre , Pilo-

to A'rtifece, Comerciante; em uma palavra, um

Cidadão , e um membro útil á sociedade .

§ XXII . Os pretos , aqueles brásos feitos mais

para um trabalho contínuo no meio dos ardores do

Sói, do que para o frio das águas, e que até ago-

ra servíão na marinhagem como perdidos para a

lavôira , irão aumentar os produtos da agricultura (7)

.

E'sta multiplicada mása de prodúsoes pedirá logo um

maior numero de navios para o seu transporte .

^

§ XXIII . A agricultura , a pescaria , a marinha

,

dando as mãos entre si elevarão a Portugal a uma

forsa , e a uma riqueza imensa . A pescaria , e a ma-

rinha ainda que nenhum lucro désem a Portugal,

se deveríão com tudo promover por todos os modos

posíveis , só porque são o meio de aproveitar tan-

tos milhares de brásos, que alias são perdidos.

PovôasÕes , ou seja na manufátúra , e preparasao das car-

nes secas , e salgadas

.

,
. .

(7) Seria bom que até se puzése uma certa contribui-

são sobre cada escravo pescador , ou marinheiro , e que

se dése algum prémio , ou privilégio a cada dono de

uma rede, ou de um navio cujos marinheiros fôsem to-

dos Pndios domesticados.
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CAPITULO V.

0S moios DO BRAZIL SAO MUITO CAPAZES DE SEEFIB.

J^ÁO SQr»NA MARINHA DE COMERCIO , MAS TAM'.

SEM NA PJS GUERRA .

§ T . X^ O Capítulo antecedente mostrei
,
que

os Fndios do Brazíl são muito capazes para todo o
ministério , e servíso do mar

;
porém como Montes-

quieu , e outros muitos
,
que seguem o Sistema dos

Climas j estabelecem como regra geral
,
que o ómem

"do País quente é fraco , e puzilânime , e que por

consequência o Pndio da Zona Tórrida é inábil pa-

ra a marinha principalmente de guerra ; se me fás

indispensáyel analizár o fundamento , em que se es-

triba esta opinião tão geral, e da qual se tem de-

duzido consequências não só absurdas , mas tam-

bém injuriózas aos póyos dos Paízes quentes , e ain-

da mesmo ás Nasoes meridionáes da Europa (i) .

§ II . Dís Montesquieu
,
que o ómem do País

quente é froxo , fraco , medrozo , e até mesmo
sem espírito

; (2) porque , dís ele , tem as fibras mui-

to froxas • e para dár uma prova desta sua afirma-

(i) Montesq . Esprit des Loix liv . 14 . art . 2 . et 14 ,

(2) Montesq . até se esquéceo de que as artes , as

Sienelas , e sobre tudo a Geometria , e a Aílronomía ti-

verão o seu princípio nos climas abrazádos . do meio
dia .

tíva

,
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tíva , dís que se meta um ómem em um lugar quen-

te, e fechado, e se verá que ele cáe em um rnui-

to grande abatnnênto de corasão : (3) eis-aqui toda a

forsa do argumento de Montesquieu , e dos Seta-

rios do sistema dos Climas; sistema com o qual se

(2) Montesq . d. liv. 14. art. i. Mettezun bom-

me dans un lieu chaud , et enferme , // souffrira par

ies raisons ,
que je viens de dire , ( Pmr chaud relache

les extremités des fibres , et Ies alionge ) une defãil-

lance de cmr tres-grande . Si dans cetie circonstance on

'va Ui proposer une action hardie ,
je crols qu'on ly

trouvera tres-peu disposê ',
sa fioiblesse presente mettra

un decouragement dans son ame , il craindra tout
,
pa^-

ce qu'íl sentira quHl ne peut rien . Les Peuples des

Pays chauds sont timides comme les ueillards k sont,,,

Dans les pays du Nord une machine saine , et bien cons-^

tituée , maslmrde , trouve ses plaisirs dans tout ce qui

peut remettre les esprits en mouvement , la ehasse ,
les

voyages , la gzierre , le vin . Fous trouverez dans les cli^

fnats du Nord des Peuples qui ont peu de -vices ^ as-

ses de vertus ; beaucoup de stncerité , et de franchíse,

Jpprochez des p.^ys du Midi ^ vous £roirez mus elotç

gnér Je la morak même ; des passions plus vindes mui-

tiplieront les crimes \ chacun cherchera apprendre sur

les autres tous les avantages qui peuvent favorisér ces

mêmes passions . ., La chaleur du climat peut être st

excessive que le corps y será absolument sans force .

Pour lors V abatiment passera a V esprit même ,
aucu-

Tie curiosité , aucune nobk entreprise , aucun sentiment

genereux , les incUnatitíns y seront toutes passives ,
la.

. paresse y será le honheur , la plupart des chatimens

y seront moins difficiles a soutenir que Vaction de Pã'

me , et la servitude moins insupportable que la force d'es-

prit
^
qui est nccessaire pour se conduire soi-mêms*

F
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pertênde dár leis ás Nasoes , RelígMo aos ómens,
e decidir da forsa, e da coragem de cada um r (4)
parece incrível

,
que ómens sensatos tenhão caído em

tanta puerilidade .

§ III. O erro de Montesquieu, e dos Setários,
4os Climas, ainda é mais gro^êiro, do que o.daquê-
Í^^\^"^ ^izíão, que a Zona Tórrida éra inabitáveK
Aqueles antigos Filózofos depois de suporem, que
laquéla Zona éra verdadeiramente Tórrida , e abra-
záda, e que ali não avião ventos,, nem chuvas,,
nem muitos orvalhos na fèrsa do calor mais intên->
-so, como ordinariamente acontece de baixo da Zo-
-na^ Temperada

;
para. serem consequentes deviao afir-

mar
, que se não podia ali viver por muito tempo ,.

nem abitár-se em um semelhante País t mas depois
de sabêr-se

, que a Zona Tórrida é com efeito abitá-
da

, e que é um fato constante da Istória Geral
das Viagens

,
que os ómens ali chegao a uma ida-

de muito avansáda, e muitas vezes mais de 5»o, e.

'de 100 anos, (5-) j
não sei como se posa nem ain-

da considerar
,
que aqueles corpos em um estado vio-

(4) Montesq . d . liv . 24 . art . 3 . Le Gouvernement
modere convtent mieuvc a ta Religion Chretienne , et le
desmttque a la Mahometane . d. art. 5-. La Religion
iuathohque convient mieux a une Monarchte , et la Pro-
mstante s'aecomode mieux d'une Republique . d . art

.

'^1^, Lotx de Religion locales , d. art. 23. Incouvenient
dutransport d'une Religion d^un pays a un autre , d.
11V. 19. art. 13. Vempire du clirmt est le premier de
tous les empires ,

V.a nota 4. ao cap . i

,
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lento (como supõe Montesquieu ) durem por taii-

to tempo , e talvês mais do que aqueles
,
que se di-

zem d^ baixo de um Clima temperado 1 Só estas

consequências bástáo para fazer ver
,
que Montes-

quieu , e os Sctários do sistema dos Climas ,
nunca

estivéráo de baixo do Clima da Zona Tórrida^, e que

discorrerão sobre objétos, de que não tínhão idéas

muito claras (6)

.

/ t

§ IV . Montesquieu com tudo não mostra i
.
que

os gráos de calor da atmosfera deste , ou daquele

País quente , e ainda da Zona Tórrida seja igual ao

désa estufa , ou lugar quente , e fechado y
que ele

estabeleceo como principio para dele deduzir os seus

aro-umêntos : II . que um certo gráo de calor pro-

duza no meio da atmosfera os mesmos efeitos
,
que

prodús em um lugar fechado . Mas supondo que

produziria os mesmos , seria necesário supor ainda o

absurdo
,
que o Creadôr do Universo só soube creár

fibras próprias para os Climas frios , ou tempera-

dos , mas não para o da Zona Tórrida. Deixemos

porem que Montesquieu , e os Setários dos Climas

discôrrão sobre as ipótezes que quizérem :
vamos

a examinar a natureza daqueles I'ndios pelos seus

mesmos fatos

.

(6) Montesq. ainda que foi a Alemanha »
l^aLa,

Olânda , Inglaterra ; com tudo , não pasou para la do bl-

ba , nem para. cá dos Perinéos : e tudo quanto dice a

respeito dos Climas copiou do Methoâe de estudíer la

Hístoir. de Bodin, e do Traité dt la Sagésse de Char-

ron •, e tendo citado uma infinidade de Escritores ,
nao ci-

tou estes .
T-. ••

t 11
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§ y. Se bem se reflétír na Istória dos I'ndios
da Zona Tórrida

, se yerá que eles ( falo dos bár-
baros, e selvagens, que ainda conservão todo o seu
carátér) a pezár da disparidade das armas de fo-
go

,
com^ tudo não cederão ^ nem se deixarão ven-

cer por fracos , e púzilânknes
; (7) só sim ,. ou por fál-

(7) Joan. Sradius Histor . Brasil, part. i. cap. r».
et 42

.
Lerj Histor » navigâtion . in Brás .. cap . 13 ., Aâ

mamts amem ubi ventum est ^ longe in peius res ruere :

tanta enim saggitarum nukes est utrinque emissa , ut
muscas volantes multitudine imitarentur .. Saucii vera
Jion pauci strenue tela a corpore avellebant

, quae ra-
hidorum more cannm morãehant , nee tamen propterea
praeliô abstinehant . Baec enim gens adea fera est , et
truculenta y ut tantisper dum virium vel tantillum
restat y continua dimicent , fugamque nunquam capes^
sant

.
Quod a natura illis indttum esse reor. Etenim

a Nobili quodam accepi viro Gallo
,
qui militiam colit

,,

hellorum civitium nostrorum tempore , tn Legionibus
Gailieis Americanos milites duos fuisse

, qui strenue
et fortiter se gerebantr quapropter a Qenturionibus piu^
rimt fiebant , João Stádio Alemão, esteve no servísa
de^ Portugal pelos anos de 155-3 > ^ês a fortaleza da Bri-
kióca na barra de Santos: por entre mittáres de fréxas,,
baias de raosquefaría , e de artiriiaría , o levarão catívó-
os ^rndios Topin Imbâs , ou Tamoyos , entre os qua^es
esteve nove mezes, e escapou de ser devorado por eJes
por um milagre da Pro-vidência : em todo aquele tempo
acompanhou, aos 1'ndios seus senhores , e se ach«)u em
mukas batalhas, que eles dérao por mar, e por terra
contra ©s Portuguêzes ^ e ©s l'ndios Tupin Ikinsios seus
aliados ;. vio a forsa ,. e dezesperasão , com que eles pe-
lejávão, e barbaridade,, com que ma tá v ao, , e devorávão
os seus cativos 3 e a coragem com que estes já prezos.

m
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ta de indústria contra um novo método de fazer a

guérfà, ou por se ter fomentado a discórdia entre

eles
,
protegendo uma Nasão contra a outra .

§ VI . A conquista da Capitania de São Vicen-

te no Brazíl, foi devida ao famòzo Tndio Tebire-

sá
; (8) a da Baía ao valente Tabirá

; (9) a de Pernam-

buco ao forte Itagibá
(
que vale o mesmo que bráso

de ferro
) , e ao grande Piragibá

,
que pelas fasânhas ,

que obrou em defêza dos Portuguêzes , merecêo ser

premiado com ábito de Christo, e tensa (10). A
do Pai-á, e Maranhão ao célebre Tomagíca, (n) e

outros
5
que até servíraosaos Portuguêzes nas guer-

ras contra os Olandêzes /^sím como o invencível

e atados desafiávão, e insuhávâo os seus vencedores até

o ultimo instante da vida. V. d. Stad . cap . l. i6.

et 18 . João Lery Francês protestante , e companheiro

de Nicoláo Villagagnon esteve no Rio de Janeiro pelos

anos de l^y/ mais de ir mezes, tratou muito em par*

ticuíár com os Pndios Tamoyoí y t se achou em uma ba-

talha, que eles dérao, em que ficarão vencedores. V. d.

Lery in praefat , et eap . 5- . et 6. Muito sangue cus-

tou aos Portuguêzes a batalha do dia 20 de Janeiro de

15:675, em que tomarão a Capital do Brazíi aos Ta-

moyos \ entre os que com glória imortal morrerão com
as armas na mão , fôi o Capitão de Mar e Guerra Gaí^

pár Barbóza , e a Capitão m.ór, e Governador Estáeio

de Sá. Vasconcéí. Wst * do Braz. liv . 3» n.° loi . e
seg. pag. 35-7.

(8) Vasconcéí. d. liv . 2, n° 81. 131. até 139.

(9) Vasconcéí. d. liv . i. n .° loi . IQ2 .

(10) Vasconcéí . d . liv . i . n .° 103 .

(11) Berrêd . Amdes Hist, do Estad. do Maranhm
liv. 6 . fl.° 534.
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Gamarão
,
que se fês imortal na guerra da restáurasaa

de Pernambuco contra os mesmos Olandêzes (12).

§ Vil.. Os conquistadores do México, e do Pe-

ru seguirão o mesmo estratagema; Cortês não se-

ria tão celebrado na Istória, ou teria sido pasto da-

quelas feras , senão tivése em seu favor os valeró-

zos Fndios Tlascáltecas inimigos jurados dos Me*
xi canos (13)

.

§ VIII. O ómem é sempre o mesmo em toda

é qualquer parte do mundo ; é naturalmente ambi-

ciòzo 5 amigo da onra , e da glória : este fermen-

to y de que a Natureza formou a sua mása , é que

o fás obrar com forsa , e átividáde : a onra é um
ente imaginário , a que todos aspirão , mas nem tD-

dos o vêm pela mesma face ; aquilo que a um se

reprezênta como onra , a outros se reprezênta como
vileza ; é um Pdolo em fim a que cada um prodiga-

liza incensos a seu modo . O ómem bruto , e selva-

gem adora a tirania , e a crueldade ; o ómem polido

,

e sociável adora a benificência ^ e a umanidáde

.

§ IX . Os Pndios do Brazil fazem ostêntasão

da forsa , e da crueldade : esta é a sua onra , este

é o seu rdolo, que eles adórão em sumo gráo : ain-

da quando estão próximos a serem mortos , e de-

vorados pelos seus inimigos , os insúltão , e deza-

(12) Fr. Rafael de Jezus Castriot. Lusitan. part. i.

Jiv. 3.0." 12. 5'3. 5-4. 122. 123. 127. Vitt^L Ame-
ric . Fortug . liv . 5* . n. ° 94 . pf

.

(13) Herrer . Hist . general de las Jnd . Occiâ . De-

c^^ . 3 . liv . I . cap . 19 . 20 . 21 . Solis Hist . de la con-

quist . dd Mexic . Jib . 4 . cap . ii . lib . $ , cap . i . 2 . 1 8

^
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fíao com desprezo , sinifícândo desta sorte

,
que ain-

da que lhes despedásem os corpos , não poderão já
mais abater o valor , e a coragem de um só da sua

Nasão : eles morrem como Eróes (14) •

§ X . Os Pndios
5
que dérao o nome a célebre Pro-

víncia (15) dos cainpos dos Ouetacázes (uma das mais

(14) Stad . d. part. 2» cap . 29. Ler)^ cap . 14. At
'vero num putas propterea eum caput demittere , ut so-

lent hic sontes } minime vero id quidem . Quin contra
incredibilí audácia res suas gestas , apud eos , a quihus
constrictus detinetur , enumerat his uerbis : Jlgo ^ ego ipse

fortissimus ,, sic vestros oUm cognatos vinxi . Tum se
Jaudibus magis , ae magis evehens , modo in hane mo-
do in illam conversus partem alium quidem ita cam-
pe liat : Heus tu ,. patrem tuum ego voravi . Alium 've-

ro : O' boné ,, frates tuos mactavi ,. çt boucanavi : tot de-
nique viros

, faeminas ,
puerulosque , ex vabis Touou-

finambaultiis hello a me captos devoravi , ut numerum
assequi non possim . Caeterum ne ignorate • populares
meos Margaiates tot in posterum mactaturos esse

,
quçt

e vobis intercipere poterunt : atque ita mortem ukis-
centur meam,

(15") E'sta riquísima Província esteve quáze de todo
arruinada pelos anos de 1748 por Gauza de áJgáinas de~
zórdens

, que ouvérao entre aqueles Moradores , sobre a
pose

j que se pertendêo tomar da Donatária daquela Pro-
víncia : e continuando mais, e mais as dezordens , e
perturbasoes do Povo veio , a esta Gérte pelos anos 175-0
meu Pai, Sebastião da Cunha Coutinho Rangel, e ex-
pondo ao Augustísimo Senhor Rei Dom Jozé de sau-
doza memória, e sempre adorado por aqueles Povos,
o grande dezêjo

, que eles tinhão de viverem sugêitos
imediatamente^ a Sua Magestáde , e rao aos Donatá-
rios , conseguío do mesmo Senhor pdcs anos de 1754
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férteis , e ricas da Capitania do Rio de Janeiro ( i ó) )

são tão valentes
j
que é mais fácir matálos , do que

Vencêlos . Eles têm orrôr a um só instante de vida

de baixo da escravidão : nenhuma Nasão Brazliênse
,

nem Européa
,

pode atégóra cantar a glória de os

ter vencido (17) ^ Eles ainda se ct)nsérvão livres, e

independentes .

um perdão geral para todos os que se achávao compli-

cados naquele negócio , e que se compráse , ccmo se

comprou ,
para a Coroa , não só a dita Donatária ;

mas também todas as outras ,
que ainda avião no Bra-

2ÍI

.

(16) Vasconcél. d . liv . i. das Notic. anteced, das

coiz . do Brazíl n .° 49 . Gabavão mais os Índios a bon-

dade dos arredores de outro rio chamado Paraiba ; cu-

ja corrente desce de mui longe das Eiontanhas de Pira-

tininga ( hoje S. Paulo) da banda do sertão \ como acha

o impedimento dos muitos montes atravesando mais de

90 legoas do sertão, vem desenbocar ao mar, onde a

natureza lhe concedeu sahida em altura de 21 gr. |. Faz

grande numero de ilhas de masapé finíssimo cubertas de

arvoredo
,
que sobe ao Céo . Poderá daquela barra para

dentro fundar-se hum Reino, a ser ella capaz de embar-

casóes maiores abitavão ( os índios Ouetacazes , ou

Goítacazes) umas campinas chamadas do seu nome , e

poderão chamar-se campos Elysios na formozura ,
gran-

deza, e fertilidade.

(17) Lery d . cap . 5' . Planiciem sumus conspicati , am-

pVttudine triginta milliarium: hanc incolunt Ouetacates

homines adeo feri ^ ut neque pacem inter se Culant ,
et cum

finitimis omnihus advenisgue bellum gerant . Cum 'vero ab

hostihus premuntur^ a quíhus tamen nunquam jugum acce-^

pere , mira pernicttate morti se eripiunt . Denique efferatt

Ouetacates

,

. . ifiter Occidentalis Indiae populos immani'

Eis-aquí
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§ XI . Eis-aquí os ómens , a que os apaixonados

pelo decantado sistema dos Climas chamao fracos,

púzilânimes , e de fibra froxa : é necesário não ter

,

nem ao menos lido a Istória daqueles Tndios
,
para

cair em tantos erros de fatos ; basta só relletír-se

um pouco sobre a boa ordem , e perfêisao da Na-

tureza ,
para se ver, que o ómem nacido, e creádo

no meio dos ardores do Sói , necesáriamênte á de

ser tão forte , e tão ágil no seu Clima , como é no

seu o nacido , e creádo no meio dos gelos .
Mas

com tudo se o Clima ouvése de influir alguma côi-

za, seria mais a favor do ómem do País quente,

do que do ómem do País frio.

§ XII . Porque se a coragem é aquele entuziás-

íno , aquele fogo abrazadôr
,
que arrebata o ómem así-

ma de si mesmo , e que constitúe o eroismo
,
por iso

que nenhum corasao é mais fácil de abrazár-se do que

o nacido , e creádo debaixo da Zona Tórrida, co-

mo dís o mesmo Montesquieu
;
(i 8) necesáriamênte o

tate , ac saevitia insignes mérito censendi esse •viàeantur

,

Caeterum quod nullum cum Gallis , Hispanis , Lusitanis-

que commercium haheant , aliisque Transmarinis , carent

nostris mercibus . Er cap . 15- . PopuU ( Ouetacates) sunt

Tton multum ah eis ( Tououpinambtíultiis) remeti
j
quibus-

cum inimicitias perpetuas gerunt
,
quos etiam superare

nunquam potuerunt . Vasconcel. d . liv . i . n ." 125'

.

e Vida do Padr . Anchieta liv . 5' . cap . ic . n ." i . e 2 .

(18) Montesq . liv. 14. art . 3. La Nature . . .leur

a donné ( a ces Ptuples des pays chauds ) aussi une

tmagination si vive
, que tout les frappe a Vexcés

.

Cette mime dclicatesse d^organes
,
qui leur fait crain-

I
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ornem nacída debaixo da Zona Tórrida á de ter ao
menos muito mais coragem , do que o ómem nací-
do, e creádo debaixo dos gelos, dadas as mesmas
circunstâncias

.

§ XIII . Mas deixando de parte as ipótezes
,
que

de nada valem contra a verdade dos fatos, é nece-
sário comparar o ómem do País frio com o ómem
do País quente, despidos ambos do artifício da edu-
casão, e do luxo, para se ver quanto um excede
^o outro

. Gompáre-se por exemplo , um Pndio Oue-
-tacá

, nacído
, e creádo debaixo da Zona Tórrida no

Brazíl junto ás margens do rio Paraíba do Súl , com
um Piídio Eskimó , nacído e creádo no meio dos
gelos do^ Norte da América junto das margens do
rio de São Lourênso : vêr-se-á aquele guerreiro , e
invencível, cheio de fôrsa, e decomgem; (ip) es^
te mizerável, fraco, e puzilânime (20) .

dre la mort „ sert aussi a leur faire redouter mtlle
choses plus que la mort ; rV.r/ la même sensihtlité

^qut leur fatt fuir tous les perih , et les leur fait tous
Oraver

.

,

(19) Stad., d., part. j . cap. 19.. et 42., et part . 2..
cap

. 4 . Lery d . cap . 5- . Vaseoncel . d .. das Notic ^
mteced. do Brás , liv . i . n .° 125" . e: Fid.. do P . 'An-
chiet . liv;. 5-., cap., 10. n .° i. e 2.
po) Ilistor . Philòs. et polittq. Yw .. 17.. chap. 32.

Llimat de la baye d^Hudson ... Tout j-> ressent de la
sterihte de la nature . Les hòmmes y, son.t en petit n&m-
Bre^.et d^ne tatile

, qui n'excede guere quatre pieds

,

Umme les enfants
, ih ont la tete emrme a prmortion

4e^ leur corps ., La petitesse de leurs pieds rend leur mar-
me vacillantey et mal assurée. De pctitcs mains, une

^x,
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§ XIV . Compáre-se um Piidio Ow-hy-e na-

cído, e creádo debaixo da Zona Tórrida, nas Filias

do mar do Súl , com um Kamschatchadál , coberto de

neve nos fins da A'zia : vér-se-á este medrozo , e fugi-

tivo
; (2 i) aquele pelo m^êio das báonetas , e das bá-

las da Infantaria , e da Artelhxiría In^lêza , fazendo em
postas, e devorando o desgrasádo Cook (22) . Com-
páre-se um Preto dos certoes do Senegal r.a A' íri-

ca , nacído , e creádo debaixo de um Céo abraza-

dôr, com um Lapónio dos fins da Europa junto ás

margens do már Glacial : vêr-se-á aquele cara , a

cara atacando ^ e lansândo por terra os mais bravos

Í?ouche ronde ,
qui serotent un agrement en Europe , sont

fresque une difformité ches ce peuple
,
parce qu^on n^y

TjJt que 1'effet d'-une foiblésse à^organisation ^ d''un froid
qui resserre -^ et contraint l^essor de la croíssance , les

progrès de la vie animale et vegetale ., . TeIs sont les

Eskhnaux, Os Pexevéis, que Cook descreve, e que são

abitântes da terra do Fogo, dão ainda exemplo ináis evi-

dente desta verdade .

(21) "Journal d'une expedition faite dans le mer pact-

Jiq. du Sud , et du Nord em 1776. yy . 78. 79. et 80.
pag .475'.

(22) d . Journal pag . 415" • Le comhat devint general \

Varttlleric des 'vaisseaux , la mousqueterie des Soldats

de marine , et de nos gens qui etoient dans la cha-

doupe
,
prés de la cote

, jirent un massacre epouvanta-
ble des Naturels ; les boulets , et les bailes renversoient

des lignes entiéres : mais les sauvages furieux deploye-

rent une intrcpidité extraordinaire -^ et en depit de tous

nos efforts , ils emporterent en triomphs le corps de M •

-€ook .

G ii
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Leões
; (23) este tremendo de frio , e de medo (24) *

§ XV . Lery , e seus companheiros , nacídos

,

e creádos na Zona Temperada , não poderão dobrar
um só arco dos rndios Tamoyos da Zona Tórrida
dos contornos do Rio de Janeiro . Ele é o mesmo
que confésa

,
que lhes era necesário trabalhar com to-

das as suas forsas
,
para dobrarem um arco do& rapa-

zes de dés anos (25) . Cláudio Jannequin, Senhor dç

(23) Histõír. general, des voyag , Haye 1747 . tom;
5. liv . 6. chap. 2. pag. 262. Jannequin .. , fait k
recit d^un combat , dont il jut temoin , enfre le Karna^
Imgp et un Lion terrible . Ce Prince uoulant faire con^
noitre son courage et son adresse aux François\ les fit
monter sur quelques arbres , p^ras à^un bois fort fre^
quente des betes farouches . II mantoit un excellent Che^
vai ^ et ses armes n^etoient que trois javeUnes ^ que les

Negres appetlent zagayes ^ avec un couteias a la M(h
resque . II entra dans la foret , ou rencontrant bientot
un Lion , il lui fit une hlessure a la fesse . Le fier am^,
mal accou-rut vers son ennemi y qui feignit de fuir ,

four l^attirer dans le lieu ou il avoit placè les Fran^
fõis . Akrs le Kamalingo tournant tout-d^un-coup y-atten-

dit d^un airferme , et lui lança une-seconde javeline
, qui

lui perca le corps . II descendit aussitot , et prenant un
epieu- , // alia au devant du Lion

,
qui venoit a lui la

gueiile ouverte , avec un furieux rugissement . II Uú
enfmça son epieu dans la gueule même . Ensuite sau'
tant sur lui le sabre a la main^ il lui coupa la gorge .

(24) V. LXictionnaire geographique -portatif i-\ià palavra
Laponie . Les Lapons n^ont que quatre pieds , et demi au-
plus ... Ih sont coleres , brutaux

, fort paresseux , et
trés-supsrstitieux .. . , lis sont lâches , . craintifs .

(xy) Lerv d. cap . 13» Arcus insuper habent ^ quas
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3

Rochefórt
,
que atravesôu pelos certoes da [A'frica

até ao Senegal, confésa que os Pretos daquele País

( onde um Européo apenas pode respirar ) excedem

totalmente aos Européos em forsa , e coragem (26).

§ XVI . Pasândo para os irracionáes : compáre-

se a forsa j e a coragem de um Tigre , ou de um
Leão das planices da Zaará , com a de um Lobo

,

ou com a de um Urso da Sibéria ; vêr-se-á que estes

apenas poderão servir de creádos daqueles (27). Pa-

Orapts nominant ex eodem ligni genere , ruhro nimi'

rum , et atro fabricatos : // longitudtne , et crassitudi-

ne nostros adeo superant , ut eos nec lentare , nec addu-

cere ullus nostrum possit : quin potius imo totis viri-

bus puerorum lo. annorum arcubus ctirvandis opus esse ,

(26) Histõir » general, des voyag , pag . 263. Janne-
quin confesse que les Negres de ce pays V-emportent

teílement sur les Europe'ens pour la force , et le coura-

ge ,
q^un de ces Barbares renversoit aisement ã''une seU'

le main le plus robuste des Fr^nçoiSy de sorte, que sHl
etoit question d^en venir aux coups , dans un combat d^hom-

me a homme y il ne doute pas que l^avantags ne demeu-

rat toujours aux Negres.

(27) BuíFon. tom. 9. Histoir . Natur . du Tigre pag.

130. Le Tigre... desole le pays qu^ il habite , il ne

craint ni l^aspect ni les armes de l^homme ;
/"/ egorge ,

il devaste les troupeaux d^animaux domestiques , met a
mort toutes les betes sauvages , éttta(jue les petits ele-

phans , les jeunes rhinoctros , et quelquefais même ose

braver k Lion . et d . tom . Hist . Natur . du Lion pag

.

3 . Dans les pays chauds les animaux terrestres sont

plus grands , et plus forts que dans les pays froids , ou

temperes , ils sovt aussi plus hardis
,
plus feroces j tou-

tes leurs qualités naturelles sembknt tenir de l^ardeur
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sândo para os vegetáes : compáre-se a forsa , e a
rijêza de um páo Ferro, de um Ipê, de um Gura-
mirim, de um Sucupira das margens do Amazonas,
com a de um Garváiho , de um Biko , de um Cas-
tanho

, de um Pinho das margens do Nieper ; ver-
se-a o quanto estes são brandos a respeito daqueles

.

l
A Natureza

,
que em todas as suas produsoes debai-

xo da Zona Tórrida se mostrou forte , e robusta

,

tanto a respeito das fibras dos irracionáes , como dos
vegetáes, só se avia de mostrar fraca, e degenera-
da a respeito da fibra do ómem , o primeiro ob-
jéto da sua crêasão ?

j
Que inconsequências

!

§ XVII . ^Montesquieu
,
querendo dár mais for-

sa a sua opinião de que o ómem do Pais frio tem
a fibra mais forte , do que o do Pais quente , se va-
lêo dalstória dos Povos dos Paizes frios, que sub-
jugarão muitas vezes os Povos dos Paizes quentes

;

mas ele descobriria facilmente a cáuza deste efeito ^

du climat, Le Lion nê sous le soleil brulant de P
Afrique , ou des Indcs , est le plus fort , le plus fier

,

le plus terrible de tous : nos loups , nos autres am-
maux carnassiers, loin d^être ses rhaux , seroient a
peine dignes d'être ses pourvoyeurs et ce qui prou-
ve evidemment que Vexeés de leur ferocité vient de 1'excõs
de la chaleur

, c^est que dans le même pays , ceux qui ha-
bitent les hautes montagnes ou l'air est plus tempere
sont d'un naturel dijferent de ceux qui demeurent dans
les plaines

, ou la chaleur est extreme . Les Lions du
mont Atlas, dont la cime est quelquefois couverte de
neige

,
n'ont ni la hardiesse , ni la force , ni la ferocité

des Lions du Biledulgerid ou du Zaara , dont les plai-
nes sont couvertes de sahles brulans

,

K,
IM MMHMl
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scnao se tivése apaixonado tanto pelo sistema dos
Climas , e senão tivése confundido a« forsas natu-
ráes de cada um ornem em particular, com as de
um Povo junto em sociedade

.

§ XVIII . Um Povo
,
que vive em um País fér-

til 5
e abundante

,
por iso que vive farto entréga-

se mais aos prazeres , ao liixo , e a ociozidáde : ca-
da Cidadão vive quáze como separado, e indepen-
dente um do outro . E'sta separasão das partes com-
põe um todo dezunido, e fraco, e pelo contrário
uma Nasão

, que vive em um Pais pobre , e estéril , é
quaze sempre rude, e guerreira, porque a sua po-
breza mesma, cujo pêzo a importuna sem cesár, a
póe ém uma absoluta necesidáde de procurar por
todos os meios a sua subsistência . E'sta necesidáde
geral ensina a todo um povo esfaimado a unír-se, e
ajuntar todas as suas: forsas para conseguir um mesmo
fim

, e mutuamente se auxiliarem
; até que finalmen-

te por um projéto ja muito dantes premeditado fás
uma irrúsão , surprênde , e conquista um povo manso

,

que no meio da abundância vive contente , e descui-
dado

; mas logo que este povo acorda do seu letargo,
recobra da mesma sorte os seus direitos uzurpádos

,

'

§ ^
^^^ • ^s Scytas, ou Tártaros, três vezes in-

vadirão a A'zia ; mas também fòrao dela três ve-
zes repelidos (28) . Os Povos do Nórte donde tem
saido estes exércitos formidáveis

,
que tem transtor-

nado tantos Impérios, tinliao já muitos abitântes,
sem muito terreno para os sustentar , nem muita

(28) Justjn . 1Í7. 2.

-^jS-
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indústria para lhes suprir o necesário ; e asím se fa-

zíão de necesidáde soldados , e conquistadores
,
por-

que eles só achavão inimigos sem fronteiras, nem
reparos

.

§ XX. Se eles tivésem achado uma rezistên-
cía

5
qual a que acharão os Moscovitas no princí-

pio deste século
, eles teriao necesáriamênte volta-

do as suas vistas para o Comércio . Naqueles anti-
gos tempos nem a Policia, nem o Comércio fa-

zíão alguns progrésos ; a barbaridade reinava igual-
mente entre os vencedores , e os vencidos .

§ XXI . Os Suisos com uma boa Polícia para au-
mentar a populâsáo , tem tão pouco terreno

,
que a

sua indústria laborióza não basta ainda para os sus-

tentar
; mas a Europa já se não acha nas mesmas

circunstâncias de conquista . A sua vezinhânsa cerca-

da de Fortalezas , os tem reduzido a fazêrem-se trp-

pas mercenárias , e a fazer a guerra por conta de
outro, sem esperânsas de poder aumentar o seu ter-

reno 5 nem fazer novas Colónias ; eles se tem visto

mesmo na necesidáde de comerciar por mãos alhêas

,

e de meter os seus fundos nos bancos de Comér-
cio da Europa

.

§ XXII . Em uma palavra , não é a fibra mais

,

ou menos forte , nem os gráos de calor deste , ou
daquele Clima

,
que decide da fôrsa , e da coragem

destes , ou daqueles povos : a educasão , os costu-

mes, o Comércio, as Leis, a diciplína, os vícios

mesmos , os erros , as opiniões ainda que falsas

,

e outras muitas circunstâncias são as que decidem
da sorte dos Impérios . A nova Roma ainda se acha

debaixo
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debaixo do Clima da antiga :

i
e com tudo que dis-

tância não á da forsa , e da coragem , de uma á da
outra ? O Clima que produzio os Alexândres , e os
Conquistadores da A'zia , apenas prodús oje umíl-
des escravos do maior Déspota do mundo

.

§ XXIII . Montesquieu para dar mais uma pro-
va do quanto inflúe na felicidade do ómem o nacêr
debaixo deste , ou daquele Clima para ter uma fi-

bra mais ou menos forte ; e por consequência para
ser 5 conforme o seu sistema , livre , ou escravo , dís

que nos paízes frios reinou sempre a liberdade, por
iso que neles a fibra é mais forte ; e que nos paí-

zes quentes reinou sempre a escravidão, porque ne-
les a fibra é mais froxa (29) . Que as Republicas , e os
Governos populares

,
por iso que são de maior li-.

berdáde , são mais próprios para os Paizes frios , e
pelo contrário as Monarquias para os Paízes quen-
tes (30).

§ XXIV. Para se ver a falsidade destes argu-
mentos não é necesário sair fora da Europa . To-
dos sabem que ao Norte da Europa j onde os Paí-
zes são mais frios , não á Republicas ; debaixo da-
queles gelos todos os Estados são Monárquicos . •

Ali a escravidão se acha espalhada por toda a par-
te

;
a^ Ungria , a Polónia , a Rúsia , a Turquia se

compõem de muitos destes mizeráveis . A Czarina
está premiando todos os dias os seus grandes Ge-
heráes com muitos centos de escravos ; e os mes-

•

(29) Montesq. d. livr. 17. art. 2.
(30) d. liv . art» é.

H
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mos Moscovitas até muitas vezes se vendem (31). E
pelo contrário as Republicas da Europa se áchao em
Paízes mais quentes , Olânda , Veneza , Génova ,Lu-
ca etc , 5 respírão um ar mais quente do que a Rúsia

,

a Suécia, a Noruega. Nos Estados Meridionáes da
Europa apenas se ouve falar no nome de escravo (32).
Da mesma sorte a Religião Protestante

,
que ele dís

ser mais própria para as Republicas , e a Católica Ro-
mana para as Monarquias (33) . Pelo contrário se vê
que a Protestante é a dominante da maior parte das
Monarquias do Norte ; e a Católica Romana de to-

das as Republicas da Itália . Não é necesário ter

ã vista muito aguda, para ver as contradisões , e os
absurdos em que Montesquieu , e os Setários do
sistema dos Climas estão caindo a cada páso

.

§ XXV . Conhêso que tenho sido fastidiôzo

em me demorar por tanto tempo contra uma opí'

nião, sobre a qual apenas se refléte um pouco, se
descobre logo toda a sua fraqueza ; mas como as opi-
niões velhas , e populares ^principalmente quando são
apoiadas por ómens de autoridade , ou que têm ad-

(31) Montesq. d. liv. 15'. art» 6. Les Moscovites
se vendent tres^-aisement

\ fensçais bien la raison , c^est

qui leur liberte ne vaut rien.

(32) Margarita Princêza dos Paízes Baixos em 1252,
e Lui» X. Rei de Fi'ansa na principio do século XIV.
fi;>râa os primeiros qu€ abolirão a escravidão nos seus Es-
tados.^ A Fransa, e os Paízes Baixos mudaríão por ven-
tura de ch'ma ? ou as fibras daqueles Abitântes se- fariao-

depois mais fortes?

(33) Montesq. d. liv. 24. act. 5* -
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quirído repiitasao , não basta cortálas , mas é nece-

rário destruílas , e arrancálas ; espero merecer toda

a desculpa , e que se atenda que defendo a cáuza

daqueles Pndios invencíveis
,
que eu vi , tratei , e

conheci de perto ; e que , tálvês pela falsa opinião
,

que se tem estabelecido como regra geral , de que

os Povos dos Paizes quentes são fracos, e puzi.lâ-

nimes, se tênhão desprezado os meios de aprovei-

tar aqueles brásos tão fortes , e tão necesários pa-

ra um Pais tão dilatado, e que acaba de sair das

mãos da Natureza na sua maior perfêisão .

CAPITULO VI.

•DA-SU UMA BREVE NOTICIA DO ESTADO ATUAL DOS INDIOS

OUETACAZES, NOSOS MAIS BRAVOS ,E FIEIS ALIADOS DESDE
A PROVIJSICIÁ DOS CAMPOS DOS OUETACAZES AT'E' AS

MINAS GERAES.

O§ I. V-/ s Tndios Ouetacázes, e quáze todas

as Nasóes Braziliênses asim como tem vícios, tem
virtudes bem dignas de serem imitadas pelas Nasóes
civilizadas : eles são geralmente cheios de caridade

uns para com os outros, e ainda para com os Es-

trangeiros seus amigos ; tudo entre eles parece co-

mum (i) . São sumamente agradecidos aos seus bem-

(i) Lery d. Histor . in Brasil, cap . 17. Naturalem
charitatem abunde inter se mutuo exercent: nam et piS'

H ii
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ces , et farinam , et fructus , aliaque quotidie alii aliis
àonant , imo vehementer dolerent , si Dicims iis rebus
quas ipsi habent , indigere cernerent . Atque etiam ea-
dem Uberalitate erga advenas utuntur . Cujus rei ex^
emplum unum aferre satis erit . De periculo quoãam
quod evasimus ego , GatUque alii duo

,
qtiod scilicet mors

7?obis imminebat .... nos tum à via in mediis si/vis per
biduum aberravimus , ac famem non mediocrem sumus
perpessi ; tandem ad^iiicum quendam ^ Pauo nomine

^

ad quem jam ante diverteramus
, pervenimus . Ibi nos

liberalissime ab Barbaris fuimus excepti . Illi entm au^'

dítis iricomm-dis
^
quae perpessi eramus ^ ac praesertim

summum , in quo versati eramus
, periculum , ut ab feris

devoraremur , maxime vero ut ab Magaiabibus , com-
munibus nost ris hostibus , mactaremur , ad quorum fines
per imprudentiam proxime accesseramus , Conspectisque
spinarum incommodis

, quorum miserè cútis nostra erat
lacerata , adeo nostra mala graviter tukrunt , ut vere af-
firmare hoc loco possim blanditias fictas ,

quibus nostra-
tes miseros consolari solent , longe ab sincera gentis il-

lius
,
quam nos Barbaram appellamus , humanitate abes-

se . ////' enim limpida aqua pedes nostros ( quod antiqua-
rum morem mibi in memoriam revoeavit ) abluerunt , sin-

gulis nostrum seorsim in pensili lectulo sedentibus . Hum
patresfamilias , qui jam cibus nobis apparari provide-
rant , recentemquefarinam ,

quae {ut alias dixi) candi-

di panis meduUas bonitate non cedit , corradi jusserant
^

confestim nobis non nihil refocillatis praestantissiw.os

quosque cibos
,
puta farinam ,. volatilia

, pisces
, fru-

ctusque exqutsitissimos
,
quibus continuo abundant , no'

bis apponi jubent . Praeterea nocte adveniente Moussa-
cat hospes noster pneros omnes a nobis , ut placidius qui-

esceremus ^ removei .... In summa , verbis exprimere
non queo

,
quam humaniter , et blande a Barbaris illis

excepti fuerimus ,
qui nos non minori prosequuti benigni"
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feitores ^ e lhes tribútáo uma fidelidade sincera , e ver-

dadeira ^ até ao ponto de sacrificarem por eles a mes-

ma vida (2) . Eu poso afirmar como experimenta-

do pela muita comunícasao
,
que tive com os Fn-

dios Ouetacázes , e pela fidelidade
,
que eles sempre

guardarão á minha cáza .

§ II . E'sta Nasão em outro tempo inimiga irre-

conciliável dos Portuguêzes , e de todas as Nasoes

Européas , e Braziliênses
; (3) oje ainda que con-

serva a sua independência , vive com tudo em boa

armonía com os Povos da Província chamada dos

Campos dos Ouetacázes , e das Minas Geráes , com
as quáes confina . A beneficência^ e a boa fé ^ com que

tate , ac Melitenses Barbari Paulum caeterosque náu-

fragos : de quihus Lucas in Actis Apostolicis 28 . i . 2

.

(2) Lery d . cap . Jam si quaeratur an tuta nohis

esset apud illos habitatio ? respondeo eos
,
prout inimu

cos tam insano prosequuntur ódio , ut captos mactent^
'uorentque ; sic vice versa tanto tamque areto amicos {in

quorum eramus numero ) amore complecti , ut potius quid-

'vis subeant ad eos tuendos
,
quam ut ullo eos affici in-^

commodo patiantur . Itaque eorum expertus fidem illis

jam tum maxime fidebam , ac nunc facilius fiderem ,
quam.

pkrisque .... infidissimis , atque a pravorum fide dege-

neribus

.

(3) Lery d. cap. 5. Ouetacates homines adeo feri

,

ut neque pacem inter se colant , et cum finitimis omni-
hus advenisque bellum gerant . Cum vero ab hostibus pre-
muntur ( a quibus tamen nunquam jugum accepere ) mi-
ra pernicitate morti se eripiunt . . .. nuHum cum Gallis

,

Hispanis , Lusitanisque Commercium habeant , aliisque

transmarinis . Veja-se Vascoiicél. Vida do JPadre Anchie-
ta . no liv . 5 . cap . ic . n .°

I . j e 2 .
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meus Avós os tratarão sempre
, produzirão o milagre

desta reconcíliasão
,
que se não tinha ja mais podido

conseguir pela forsa das armas . Eu ainda conservo
as cartas, e os tratados desta aliânsa feita quáze de-
baixo dos meus olhos

.

§ III , O Capitão Mor , e Governador daquela
Província dos Ouetacázes Domingos Alvares Pesânha
(meu Avô Materno) conseguío finalmente domar
esta Nasão invencivel , á forsa de lhe fazer contí-

nuos benefícios , e liberalidades , tratando com éla

uma boa fé a mais escrupulóza

.

§ IV. Logo que conseguío a amizade daqueles
I'ndios

;
para os ter mais seguros , e os fazer mais

tratáveis com os Portuguêzes , lhes deo um estabele-

cimento no seu engenho , e fazenda de Santa Crds
sita lia margem austral do rio da Paraíba do Súl

,

. légoa e meia asíma da Vila de São Salvador dos Cam-
,pos dos Ouetacázes, e lhes mandou fazer uma gran-

de cáza ao gosto deles , em que podésem ter como-
damente as suas redes , ou macas

,
que lhes servem

de camas
,
junto á margem do rio para se lavarem

,

como costúmão , todos os dias , eles de madruga-
da, e elas ao meio dia.

§ V . Esta cáza
,
que lhes serve como de es-

talagem , está sempre cheia dos que décem dos
certoes a comerciar com os Povos daquela Provín-

cia . O seu Comércio consiste na permútasão
,
que

fazem da cera , e mél , de que abúndão muito aque-

les matos , asim como também de pásaros , de qua-

drúpedes silvestres de diferentes espécies ; certos
'

barros, ou argilas de que se fazem panelas, e ou-
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tros vázos fortísimos
,
que rezístexn muito ao fo-

go
; (4) e quando não tem bastantes géneros pa-

ra permutarem por machados , foices , facas , an-

zóes , sal etc .
, se alúgao para cortarem madeiras

j

em que são destrísimos . Cada um deles porem
,

•só trabalha pelo necesário
;
por exemplo , só tra-

balha por dois , ou três dias quanto basta para ga-

nhar o equivalente , ou o preso de um machado
,

ou daquele instrumento cortante, de que ele precí-

za para o seu uzo : o ferro , este metal
,
que para

o ómem é da primeira necesidáde
,
para o Fndio é

o mais preciôzo ; ele não precíza de vestidos

.

§ VI. Aqueles Pndios
,
posto que já contratão

de boa fé, com aqueles Povos, comtúdo ainda con-

sérvão uma certa desconfiânsa, de sorte que os con-

tratos, principalmente em que eles se alúgao, não

fazem sem conselho do seu bemfêitor, ou de seus

filhos
,
que dele erdárao para com eles a mesma

beneficência; e logo que lhes dizem que segura-

mente podem fazer o seu contrato , não ezitão um
só instante , e se entrégão francamente nas mãos

do seu contratante . Eles tem levado este sinal da

sua gratidão para com os seus bemfêitôres a um
tal gráo

,
que podem bêm servir de exemplo aos qué

se prézão de sustentar a onra de agradecidos (5)

.

(4) Os rndios para conhecerem se a argila é fina ,

sem mistura de arêa , ou de qualquer outro corpo es-

tranho , não se contentao com e&fregá-la entre- os ded^os j

mas sim experimêntâo entre os dentes- se éla^^ é-inacía, e

branda como cera .

(5-) Lery d . cap . 17

.
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§ VIÍ . Os Fndios Ouetacázes depois de te-
rem conquistado a Nasão dos Coropóques , ou
Coropós, os adotárão para a sua Nasão; de sor-
te que oje compõem uma só debaixo do nome vul-
gar de Coroados, pelo modo com que córtao o ca-
belo ao redor, e no alto da cabêsa . Eles ocu-
pão o vasto certão de mais de cem légoas

,
que

se compreendem desde os confins dos Campos dos
Guetacázes

, seguindo a margem Setentrional do
dito rio Paraíba até á margem austral do rio Xipo^
to da Comarca de Vila-Rica .

§ VIII . Nestas vezinhânsas querendo os mo^
radôres das Minas Geráes entrar a minerar , e esta-
belecer fazendas , fôrão atacados , vencidos , e des-»

truídos pelos ditos Fndios , aos quáés nunca fôi

posível domar, nem afugentar, apezár dos muitos
esfôrsos

,
que se fizérao , com perda sempre das vi-^

das de muitos daqueles moradores , dinheiro deles

,

e daFazênda Real. Estes porem já cansados com
aquela guerra, cruel, e sem fim

,
pedirão a pás

àqueles Fndios no ano de 175-7; estes com tddo,
ainda que já amigos dos moradores dos Campos dos
Ouetacázes, não a quizérão conceder, sem que pri-^

mêiro ficáse por abonadôr do contrato o Padre An-
gelo Pesânha (meu Tio Materno) então bemfêi-
íôr deles por morte do seu Pái o dito Capitãa
Mor , e Governador Pesânha .

§ IX. Os moradores das Minas contentes com
aquela condisão, rogarão por carta ao dito Padre
Angelo

, e principalmente o Provedor da Fazen-
da Real de Vila Rica, que então éra Silvério Tei-

xeira

gt:^^^^ .̂
!;^»
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xêira ( depois Religiôzo , e Prior da Cartuxa em
Lavêiras

)
para que quizése ir pôr fim á guerra bár-

bara, e sanguinolenta daqueles rndios (que a fazem
sempre , como costumao

,
por surprêzas inevitáveis

,

destruindo , e queimando tudo o que cáe debaixo

das suas armas , não perdoando as vidas , nem ain-

da as mais inocentes ) cedêo o dito Padre áquéias

rogativas , e partio acompanliádo dos mesm^os Fn-
dios

,
que o conduzirão com toda a fidelidade por

aqueles certòes ( nunca dantes pizádos por algum
Português ) até és Minas Geráes , onde finalmente

se fés a pás no ano de i75'8
,

que ainda oje se

conserva sem álterasão

.

\

• § X. Depois no ano de 17^7 sendo Governa-
dor das Minas Geráes Luís Diogo Lobo da Silva

,

aparecerão os Pndios Cuietés, vulgarmente chama-
dos Botocúdos 5 ou Gamelas

( pela extravagância

com que furão o bêiso inferior, e as orelhas, em
cujos buracos metem grandes rolhas de páo ) os

quáes faziao cruéis estragos nos moradores do Ar-
raial de António Dias abaixo, sito na margem Se-

tentrional do rio Percicaba.

§ XI. Aqueles moradores, vendo-se atacados-
por estes novos inimigos , recorrerão ao dito Go*
vernadôr, e não obstante têr-lhes ele dado todos
os socorros , não foi posivel o afugentálos : mas lo-

go que os valerózos Pndios Ouetacázes forão cha-

mados pelo seu bemfêitôr o dito Padre Angelo em
defêza daqueles moradores, já então seus amigos,
e Aliados, correrão a atacar os Pndios Botocúdos,
ou Gamelas com tanta fúria, e com golpes tão
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pezádos
y qtie os fizéráo reconcentrár , e fugir até

os certões do Amazonas , donde nunca mais tor-

narão a inquietar àqueles Povos.

§ XII. Os mesmos I'ndios Botocúdos, ou Ga-
melas , forão os pregoeiros da fama , e do nome
do bemfêitòr dos seus vencedores ; ela voou de bo-
ca em boca até as margens do Mearí nos contor-
nos, do Maranhão , onde se conserva esta tradisão

constante • éla servirá de eterno padrão
,
que a fide-

lidade , e a gratidão dos I^ndios Ouetacázes fês

consagrar á memória do seu bemfêitòr, em parte

tão distante, e no meio dos seus inimigos. Eu te-

nho em meu poder um testemunho autêntico da
confisão, que jSzérão nas margens do Mearí os ini-

migos dos Fndios Ouetacázes , e ainda mesmo nes-

ta Corte onde os fizéráo conhecer debaixo do nome
dos I'iidios do Padre Angelo (5-) . E'sta Nasao guer-
reira serve oje de uma barreira impenetrável ás Pro-
víncias dos Campos dos Ouetacázes^ com quem eon-
fina por uma parte, e pela outra com a das Mi-
nas Geráes . Aqueles moradores sem temor das ou-
tras Nasôes Braziliênses nósas inimigas dormem-
descansados â sombra da vigilância dos invencíveis

Ouetacázes nósos bons amigos, e fiéis Aliados..

(5) O Excelen tis imo Jozé Teles da Silva
,

qje Con^
selhêiro do Ultramar ,. quando veio de governar a Capi-
ía-nía do Maranhão trouse álgíins Pndios, que nesta Cor-
IQ atestávâa publicamente estes fatos ^
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C A P I T U L 9 VII .

PORTUGAL PO'DE 2'ER UMA GRANDE MARINHA DE GUERRA
SEM MUITAS DESPEZAS , NEM MUITO RISCO , E SEM CAU-

ZAR DESCONFIANSA A'S OUTRAS NASOES.

É§ I . XJj DA política das Nasoes da Europa

,

principalmente das mais poderózas em marinha , vi-

giar que alguma outra se não fása maior ; e até mes-
mo se arrógáo o direito de impedir

,
que se fása gran-

de . Isto é na verdade um embaráso muito prejudicial

á marinha de uma Nasao menos poderóza , e que a
pôe muitas vezes na quáze dependência da sua rival

.

§ II . Uma Nasão com crédito , tem dinheiro

,

tem soldados , e em pouco tempo fás marchar um
exército de muitos mil ómens . Não é asim a res-

peito da marinha • éla não se fás em um dia, não
se vende , nem se empresta . Portugal porem po-
de pôr uma marinha formidável , sem com tudo de-

zaliár contra si a desconfiânsa das outras Nasoes.

§ III . A dilatada Costa do Brazíl ao. mesmo
tempo que é defendida por muitas , e escarpadas ro-

xas, (i) e perigózos baixos , é comtúdo acesível por
alguns portos excelentes de muito fundo , e de largas

baias , nas quáes podem estar grandes armadas com
toda a segurânsa, abrigadas dos ventos, e das tem-

.
(i) Vasconcél. liv. i. das Notic . do Brasil n.° 6^.

Pitta Histor , da America Fortug . liv. i. n.° lo.

I ii
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pestádes (2) . Nestes belos portos fazem os negociâíir

tes alguns navios de alto bordo , e grande quilha , sem
mais outra cáuza do que os seus maiores interêses
' § IV . Um Negociante em um navio de mil

caixas
,
por exemplo , lucra mais y do que em dois

de quinhentas cada um . A mareasão das velas de
seis mastros pede uma tripulasao quáze dobrada da
de três; dobrados Capitães, dobrados Pilotos , etc.

Um navio grande sofre mais os temporáes, do que
um pequeno

;
que as mais das vezes , ou sosóbra-sé

com as ondas , ou se vê obrigado a dar a popa ao
vento , e fazer uma viagem mais dilatada (3) .

§ V . E suposto álgúns Escritores são de opi-

nião, que os navios piquênos são melhores, porque

; (2) Herrera Descript . N. Orb . art . 12 . Desrript

.

Jiid. occident. cap . 25". de Provinc . et Region . Bra-
sil. Juxta oram hanc portus octo , aut mvem nebiliores
occurrunt . Lery d . cap . ó . Vasconcel . liv . i . das
ISlotic . do Braz. n-.° 48 . , e seg . Pitta Histor . da
jimérica liv . 2 . n .°

3 . e 89 . E além dos Portos maiores
á outros muitos, que ainda que de pouco fundo são com
tudo excelentes para a navegasao, e Comércio de umas
Províncias para as outras. Pitta d. liv. i . n .'' 14. e ser
guíntes . Vasconcel . d . liv . i . n .° 38 . e seguintes .

(3) O Alcatrão misturado com arsénico (por iso que
este nunca perde a sua qualidade malína ) é excelente
|íára aícatroár a parte do navio , que fica debaixo d'água r

esta mistura mata o gazâno , e todo o bixo roedor das
tnaclêiras ; conserva o navio limpo dos .mariscos , e dos
insétosj forma uma espécie de vernís

,
que contribúe mui-

fo para a maior velocidade do navio ; e poupa o gran-
de gasto

, e pezo do cobre ,
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mais facilmente achao fretes , e não estão muito

tempo nos portos á espera de carga ; com tudo is-j

to só. tem lugar a respeito das viagens breves , e

daquelas cargas
,
que são de pouco pêzo , e de mui-

to valor respétívo ; mas não a respeito das viagens

longas 5 e de cargas de muito pêzo , e de pouco
valor respétívo y como são ordinariamente as do
Brazíl

.

§ VI . Uma arroba de asucár
,
por exemplo

, pé-

za mais , e vale menos do que dois ou três côvados

de pano fino ^ ou de seda . Um navio piquêno car-

regado de panos finos y ou de sedas importa em
muito mais do que um outro de dobrada quilha car-

regado de asucár , de madeira , ou de qualquer ou-

tro género do Brazíl ; e como em qualquer porto
,

ou Prása é mais fácil achar S'^i> cruzados, do que

ioo(J) , é também mais fácil no Brazíl achar carga

bastante para um navio grande
,
por iso mesmo que

éla é de menos valor, do que na Europa para um
navio piquêno

,
por iso que a súa carga é de um

dobrado valor,

§ VII . O negociante eonhêee
,
que não basta

fazer muitos, e grandes navios, mas sim -que é pre^
cízo fazêlos bem, feitos ,. fortes ,. e proporcionados
ao fundo dos portos para onde se navega , e com
atensão á qualidade , e á abundância da carga , e
que sejão os melhores veleiros quanto for posível

j

pois que em uma viagem quanto menos dias se gás-
tao , tanto mais se diminúe o risco do navio , e da
carga , e se pôupão as despêzas ao menos do sus-

tento da tripulasão • o que tudo é mais um lucro
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para o proprietário do navio ; e mais um ganho pa-

ra o Estado .

§ VIII. Mas é necesário
j
que nos portos prin-

cipáes do Brazíl , onde as madeiras se áchão por
menos preso em qualidade , e bondade , não só se

estabelesáo bons Arcenáes , separados dos da mari-

nha de guerra
,
para que os negociantes pósão li-

vremente fazer construir os seus navios, e lansálos

ao már, quando bem lhes parecer; mas também que

se dem todas as providências para que neses Ar-

cenáes ájão abeis construtores de navios^ muitos, e

bons carpinteiros , calafates , etc . Nos Arcenáes

Reáes desta Corte muitas vezes sobejao os obrei-

ros ; no Brazil sempre fáltao (4)

,

§ IX . A arte de constmír os navios é mais di-

fícil , do que vulgarmente se pensa , e os princí-

pios nem sempre são os mesmos em todas as Na-
sões Comerciantes : o talhe , a forma , e o feitio

dos navios Inglêzes , Francêzes , Olandêzes , etc

.

diferem muito entre si , e todos tem suas razoes

particulares para preferirem o modelo
,
que cada um

adótôu . Os navios compridos, e de menos bojo,

cuja popa é aguda, ou mais delgada, são os me-

lhores veleiros , dão melhor por davânte , e obe-

decem mais facilmente á manobra ; os que são lár-

(4) A multiplicidade dos obreiros , e a abundância

dos materiáes no Brazíl fará construir ps navios por um
preso mais cómodo; os fretes serão mais baratos, os gé-

neros das Colónias se darão na Metrópole a melhor mer-

cado , e com preferência aos dos Estrangeiros ,
que Gom-

jiQsco quizérem concorrer.
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gos 5 e redondos para a popa , lévão mais carga

,

sáo mais firmes de bordo , mas andao menos

.

§ X. Mas tudo bem considerado, o construtor

Inglês parece digno de preferência , e de ser por

nós imitado . E'sta Nasao excede na maior parte das

côizas
5
que tem relasão á navegâsao . E'la tem al-

guns séculos de experiência mais continuada , do que

as outras ; e o contínuo exercício fás es obreiros

abeis . O navio Inglês álêm da forma elegante
,
que

até satisfás a vista, corta as ondas com uma rapi-

dês extraordinária ; e como os ínglêzes são pela

maior parte os melhores marinheiros do mundo
,

não é de admirar que eles fásão em menos tem-

po a mesma viagem
,
que as outras Nasóes fazem

em mais . Estes avânsos de cada navio ainda que

de ípoucos dias, em uma grande marinha dão uma
vantagem imensa sobre o Comércio das outras Na-

sóes

.

§ XI » Se pois aos donos dos Navios de mais

de uma certa grandeza, feitos das melhores madei-

ras , e da melhor construsao
,
que tiverem porti-

nholas, e canhoeiras, e o necesário para a artelha-

ría , se derem alguns prémios , ou privilégios , co^

mo por exemplo , de carregarem os seus navios pri-

meiro do que os outros mais piquênos
; (5) terá Por-

(5) Suposto seja muito bastante o só interése do Ne-
gociante dos géneros do Brazíl psra o convidar a fazer

consíruír um navio de álro bordo , forte, bom , e velei-

ro ; não é conuúiio bastante para o fazer construir coiií

portinholas, canlicêiras^ e iodas as niáis obras de um cíi*
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tugál em tempo de guerra ao menos quantas frap-á-

tas quizér, ou compradas , ou fretadas sem lhes cor-
rer o risco

, nem cauzár ciúme ás outras Nasoes

.

• § XÍI . E se aos donos de táes nayíos se dér a
artelharía necesária sem máís outra obrigasao do
que a de darem conta dela todas as vezes que se
lhes pedir, será respeitada em todo o Oceano a Ban-
deira Portuguêza

, e poderão servir até de guarda
costa aos navios mais piquênos ; o negócio será flo-

rente , a marinha se fará formidável

.

CAPITULO VIII .

TARA SE FAZEREM OS NAVIOS DE GUERRA , E DE COAIERCIO
DE PORTUGAL y POR UM PRESO MAIS CÓMODO, E MAIS BA-
RATO , E' NECESARIO QUE O COMERCIO DAS MADEIRAS DE
CONSTRUSAO NO BRAZIL SEJA LIVRE A TODOS OS NÁCIONAES,
E PROIBIDA A EXPORTASÃO DELAS PARA OS ESTRANGEI-
ROS , OU SEJAQ ^M SRUTO , QU FABRICADAS .

§ I . \^ M dos maiores ramos de Comércio
das Nasoes do Norte é o Comércio livre das suas

madeiras; e muitos Pais deixao a seus filhos ricas

erânsas, que só consistem em armazéns de rnadêi-

ras (i) . Nenhuma Nasão comtudo tem tantas madêi-

vío de guerra , e por iso me parece necesário para es-

te objéco convidá-lo com algum prémio , izensão , ou pri-

vilégio .

(i) Bielfeid Institutions Politiq . tom. 2 . chap . i . §
4Ó . Du parti qu^on peut tirer de toutes sortes de bois

.

ras

,
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ras tão preciózas como nós

,
principalmente de cons-

trusão . A'lêm do Tapinhoâm , e* da Peroba bem
conhecidas pelos construtores de náos , á o Pinho

do Brazíi , a Ceregêira , o Cedro , a Canela pre-

ta , a Guraremá , o Jequitibá , etc . umas melhores

para debaixo da água, outras para os altos; e pa-

ra mastros o 0'leo vermelho, o mesmo Pinho do

Brazíi , e outros .

§ II . Aquelas madeiras serradas , e bem guar-

dadas , consérvão-se muitos anos sem corrusao
,
prin-

cipalmente nos Paízes frios ; sécao-se , e fázem-sc

melhores para as obras : deixadas porem nos dila-

tados matos daquele continente , a sua grande an-

tiguidade, a sua mesma vegetasão muito fcrte , lhes

abrevia a vida , e concorre mesmo para a sua to-

tal destruisâo : elas não são eternas .

§ III , AMêm destas cáuzas á ainda outra maior

,

e mais prejudicial. As árvores daquele continente

ainda que grandes, com tudo profundão pouco as

suas raizes ; elas se estendem todas pela superfície

da terra (2) . Aquelas árvores sobem a uma altura

extraordinária de mais de cento e cincoênta pal-

mos , com uma grosúra proporcionada
;
qualquer tor-

menta , ou um vento mais forte , impelindo sobre

(2) Labat Voyage aux Isles ãe rAmériq . tom . 2 . chap

.

12. pag. 231 . La plupart dcs arbres de PAmérique ofit

peu de racines en terre , et ils ne sont soutenus que

par de grandes culsses dont íes extremités semblent

plutot ramper sur la terre
,
que d^y pénetrer suffisani^

ment pour y prejídre de la nourriture ; en ejfet , elles

n'y entrent pas de la profondeur d^un pied

.

K
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as suas grandes ramadas , as lansa por terra ; e o
pior é que coui a sua queda precipitada , arras-

tão , e lévão debaixo de si madeiras novas , e mui-
tas vezes mais preciózas , do que elas (3).

§ IV . Condamine (4) na sua viagem pelo rio

das Amazonas, falando do tronco de uma árvore
lansádo nas margens daquele rio pela corrente das
águas, sobre o qual fês as suas observasôes A'stro-
nómicas , dis que , não obstante estar já carcomi-
do , e em muita parte destruido , tinha cento vin-
te e seis palmos de comprido , e trinta e seis de
circumferência . O mesmo Condamine (5-) fazen-
do mensão das canoas dos Misionários Carmelitas
das Misoes Portuguêzas do rio das Amazonas, em
uma das quáes ele decêo até ao Pará, dis que são
feitas de um só páo , e tão grandes

,
que muitas

tinhão noventa palmos de comprido , dés e meio

(3) Um dos maiores perigos da minha vida foi atra-
vesândo eu pelo cerrâo de Bacachá do Rio de Janeiro
para os Campos dos Ouetacázes na ocaziao de uma gran-
de tormenta : muitas vezes me vi quáze sepultado debai-
xo dos grandes madeiros, que caindo, atravesávão o es-
treito caminho por onde eu pasáva : os mesmos ramos
das árvores quebrândo-se com o choque uns dos outros,
são muitas vezes mais perigózos, por iso que se precipi-
rlo mais deprésa , e sem maior estrondo : é um perigo
-a que estão sugêitos os que pásâo por semelhantes ma-
tos em táes ocaziões ; asim como os que córtão aquelas
madeiras sem todas as cautelas

.

(4) Condamine Voyage de la; Riviere des Amazan»
pag. 144.

(5) Condamine d. pag. 91.
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de largo , e cinco de alto , e algumas maiores

,
que

érão puchádas por quarenta remeiros

.

§ V . Pita na sua Istória da América Portu-

guêza, (é) fás meiísáo de canoas de um só páo tão

grandes
,
que tinhao dezasêis , e vinte palmos de

diâmetro , com vinte , e vinte e quatro remêíros

por banda
,
que carregávao cincoènta , e sesênta

caixas de asucár ^ de quarenta arrobas cada uma .

•Um companheiro de Villagagnon escrevendo do Rio

de Janeiro a um seu amigo nas ve/inhânsas de Pa-

ris 5 dis que vira naquele continente áiTores do páo

Brazíi táo grandes
,
que tínháo cento e sincoênta

palmos de alto , e nove de diâmetro (7)

.

§ VI . As raízes daquelas árvores cercão to-

do o seu tronco até a altiira de seis , ou oito pal-

mos asima da superfície da terra , donde descem

dimiu^uíndo até a sua extremidade, de sorte que

formão as raízes , e o tronco entre si quáze tan^

tos ângulos rétos
,
quantas são as raízes

,
que o

cercão . Não á madeiras de curvas mais fortes

,

principalmente quando são de Sucupira , Ipé , ou

páo de A'rco , Peroba , Sapocáia , etc . E'stas raí-

zes porem tão preciózas são juntamente quebrá-

-das , e arrancadas com os seus mesmos troncos .

§ VII. As madeiras cortadas por conta da Fa-

zenda Real , como ali ordinariamente se pratica

,

ou mesmo por conta de determinadas pesôas , ainda

\ i

(6)^ Pita Histor . da Ayneric . liv . i. n .° 58. e fç.

(7) Herrer. Nov . Orb . descript . part. 13. Exemplar
^uar . Epistolar . de namgat . Nico/ai ViUap^agnon .

K ii
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que elas nada custem em bruto , ou no lugar dós
seus nasimêntos ; com tudo os transportes por si só
sempre ao de chegar mais caros á feira,, ou á ri-

beira das náos, do que sendo compradas na mes-
ma feira, ou ribeira aos lavradores delas.

§ yiíl . Porque ao . oíiciál , e ao trabalhador,
que só corta, e condús as madeiras por conta, ou
de pesôas certas , ou da Fazenda Real , não importa
que- elas fa^ao maior, ou menor despêza nos trans-

portes, nem que elas sejao as melhores ; antes pro-
cura muitas vezes pôr-lhes todas as dificuldades , e
demoras, para vencer dias, e jornáes, e pela maior
parte estraga sem piedade muitas madeiras preció-
zas só para aproveitar um , ou dois páos

,
que mais

lhe fincão a gêito . Na ribeira das náos desta Cor-
te

, se estáo vendo todos os dias estes desperdí-
cios

, e dezordens, a pezár do maior zelo , e visi-
lancia .

§ IX . O mesmo proprietário , ou senhor das
terras, em que se áchãò táes madeiras, logo que
ele não tem nelas álgúm interêse , ,é o primeiro
que ainda a pezár das maiores proíbisoes ^ e das
mais graves penas , ou as deixa arruinar , ou tra-

balha mesmo por destruílas , somente para se lir-

vrár daquele ónus, e daquela espécie de tributo,
com que se áchao pensionadas as suas terras , e
dos vexames

,
que debaixo do nome da Soberana

}he fazem todos aqueles que vão cortar táes m_a-

dêiras nos seus matos

.

§ X . Não é asím quando o lavrador , ou t> pro-
prÍQt;ário das terras trabalha por sua conta. Ele fás
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tudo com economia

,
para não arruinar , nem des-

truir os seus matos ; aproveita em tempo todas as

madeiras
,
que aliáj se perderíao ; fás todos os es-

fôrsos para que elas sêjao as melhores
,
para prefe-

rir aos outros concorrentes ; todos os dias inventa

novos meios de poupar despêzas , e de facilitar a

condusão , e os transportes
,
para conseguir um maior

lucro

.

§ XI . A utilidade de um lavrador chamará a

do outro, e os irá multiplicando; esta multiplici-

dade de vendedores produzirá infalivelmente um me-
lhor mercado ; e o comprador terá mais onde es-

colher em preso , e bondade .

"

§ XII . O interêse foi sempre o mestre da in-

dústria; ele descobrirá novos caminhos, fará nave-

gáveis os pequenos rios , fará serrar as madeiras nos

lugares , em que forem cortadas
,
para mais facilmen-

te serem conduzidas , ou em grósos pranchoes , ou
em táboas já proporcionadas á vitóla

;
para as ti-

rar , ou em zorras (8) pelas terras alagadísas , ou
era carretões pelas terras secas, e enchutas ; ou em

(8) Zorra chamáo os Serradores no Brazil a uma pe-,

quêna máquina muito simples, feita de duas pesas de Su-
cupira , ou de outra madeira forte , tima curva em for-

ma parabólica de 4 , ou 5 palmos de vértice, e outra

réra
,
que lhe serve de baze , de 3 , ou 4 palmos de com-

prido , sobre a qual se ara o grarrde madeiro , ou os
grandes pranxôes ; e parte do vértice da parábola é voK
táda para sima , formando ou-rra curva como proa de em-
barcasão

, para escorregar mais facilmente por sima das

terras aJagadísas ^ ou dos . atoleiros ^ por onde nao pó^t
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bestas, ou á mão cada uma pori si , até as pôr á
borda dos grandes rios , ou ainda dos pequenos ri^

bêiros , ou dos córregos secos
5 (9) e esperar o

/tempo das águas, e das grandes enchentes dos rios

para as fazer decêr, ou soltas, ou prezas embalsas,
ou em jangadas, conforme a grandeza dos ribeiros.

Os longes
, e os pertos são respétívos ; aquilo que

para o Tejo é longe
,
para o Doiro é perto.

§ XÍII . Os grandes mastros que se tu*ão de Ri-
ga na LivíSnia , vem das matas da Proyíncia da Ukrâ-
nia, e ainda muito mais adiante , de sorte que é
neceSario esperar o inverno, para os tirar arrastando

sobre a neve , ou sobre o gelo até ás margens do
ríò de Una , donde décem para chegar a Riga até

o mês de Junho. Todo este mecanismo só pôde
ser bem executado por aqueles, que tem interêse no
melhor transporte das madeiras ; e por iso é nece-

sário dêixár-lhes a liberdade de fazerem por sua con-

ta o lucro, e a despêza (10).

§ XIV. Os cortes de madeiras de construsâo no

"^em pásâf os cirros, ou carretões; e no meio da proa

tem um buraco no qual se prende a corda ,
que arrasta

o madeiro.

(9) Córregos secos se dizem no Brazil os declives das

•terras , ou caminhos por onde correm as águâs tao só-

.ménte nas grandes enxurradas , como por exemplo a réa

de S . Bento desta Cidade
,
que de verão está enchúta , €

de inverno correm por ela as águas com tanta forsa ,
que

muitas vezes tem levado comsigo ómens, bestas, e se-

ges .

- (10) Bielfeld Instit , Folitiq, tom. 2. çhap« 5. § 21..

/
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Brazíl 5 ainda que repetidos , sendo como devem ser

feitos com muita economia tão somente para a ma-

rinha de guerra 5 e do Comércio de Portugal, não

podem comtúdo fazer uma falta sensivel ao Esta-

do
;
porque I ." um navio de madeira do Brazil du-

ra muitos anos , e a marinha não se fás toda em um
dia 5 mas sim progresivamênte

,
que é o que basta

para que entre tanto a falta das árvores
,
que se cór-

tão , se vá suprindo pelas outras mais novas
,
que

já dezafogádas das velhas se aperféisôao mais de-

présa : II .° por serem aqueles matos muito dilatados

,

e de uma extensão imensa

.

§ XV . A América Portuguêza , desde o rio de

Vicente Pinson situado quarenta légoas ao cabo do

Norte do rio das Amazonas
,

(i i) até adiante do Rio
Grande de São Pedro para o Sul , tem de Costa mais

de quinhentas légoas de dezoito ao gráo . Da mesma
sorte para o certão correndo para Oeste tem mais de

quinhentas légoas de dezoito ao gráo , desde o Cabo
de São Roque até ás últimas Misoes Portuguêzas dos

Carmelitas , situadas na margem austral do grande

Amazonas : e para a margem setentrional do mesmo
rio tem todo o vastisimo certão de Macapá , e de Rio
Negro (12) coberto de madeiras preciozísimas até.

as margens dos rios Napo , e Aguaricu

.

(11) Veja-se o Alvará de doasão pasádo por Filipe IV.
de Castela a Bento Maciel em 14. de Junho de 1637.
transcrito por Berredo Annaes Histor . do Estado do Ma-
ranhão § 573. Condamine d. Vbyage pag . 198.

(12) Os Portuguêzes çm 1744 fôrao em canoas pelo
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§ XVI . Mas como a América Portuguêza for-

ma quáze um triângulo, cuja báze íica como para-

lela á linha equinocial
;
por um cálculo muito ar-

rastado conterá a America Portuguêza mais de cem
Híillégoas quadradas de 18 ao gráo (13). Destas

tire-ss ametáde, que se deve supor como terra co-

berta de cultura , campos , lagos , rios , etc
. ; ainda

fica uma outra metade , ou uma área de mais de

cincoênta mil légoas quadradas , cobertas de matos

virgens , e incultos
,
que fórmao muita parte da-

quele vasto continente.

§, XVII . Mas ainda no cázo de se seguir com
efeito alguma fáita de madeiras de construsão pa-

ra o futuro ; seria necesário examinar , se elas dei-

xadas nos matos expostas a apodrecer , a cair , e a

destruir as outras mais novas , e mais preciózas , da-

rão um maior lucro ao Estado , do que reduzidas

Rio Negro, até o Rio Orenôco um aos maiores da Ame-
rica Meridional

,
que náce das serranias da Província de

Popayan no novo Reino de Granada entre a Audiência

de Panamá, e de Quiro ; e tirarão em fim rodas as dú-

vidas sobre a comunicasao do Pvío Orenôco com o Ama-
zonas pelo Rio Negro. Condamine Voyage de la Rhier e

des Aniazon. \i2ig. 116. ^qvvqí\o Annacs Hisíor . do

Estado do Maranh . liv. 10. n .° 728.

(13) Nenlmm Império da Europa contêm um terreno

tão dilatado, nem ainda a Rúsia, que excedendo a iodos

na Europa náo chega bem a lyC^^Soo légoas quadradas.

Buschi ng Introduction a la Geograph . § 17 . A'iguns

Autores tem dito
,
que só o Brazij contên tanto terreno

como toda a Europa juntamente. Bielfeld Instit . Poli-

tiq^. part. 3. ciiap. i. du Poitug. §21.
sucesívamênte
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succsiVamênte em navios para aumento do Comer-

cio marítimo da Nasao

.

§ XVIÍI . Nenhuma das Nasoes do Norte tem

tantas madeiras , tão boas , e de tanta durasão , co-

mo tem Portugal no Brazíl ; e comtúdo nenhuma

delas deixou de as cortar
,
principalmente para a sua

marinha de Comércio , somente pelo temor de que

se lhes acabem . E'las sabem que são desnecesárias

,

e até mesmo pezádas aos Estados as náos de guer-

ra ,
quando não á marinha de Comércio a que elas

defêndão . As marinhas de guerra , e do Comércio

de um Estado são tão ligadas entre si
,
que a ex-

tínsão de uma trás comsígo a destruísao da outra

:

€ por iso é necesário ter sempre ambas á vista , e

prestár-lhes os mesmos socorros ; não só pelos in-

terêses
,
que a marinha de Comércio trás ao Esta-

do , mas também porque muitas vezes poderão os

seus grandes navios servir de náos , ou de fraga-

tas de guerra para defêza da Nasao (14).

(14) V • asíma o cap . 7



PARA SE ADIANTAR O COMERCIO DAS MADEIRAS DO ERA*
2!IL, E- NECESARIO QUE SE EXTINGAO OS DIREITOS, QUE

DELAS SE PAGÃO DE ENTRADA NESTE REINO,

§ I. JL^ O Brazíl álêm das preciozísimas ma-
4êiras de construsao , á excelentes madeiras para os
edifícios, ainda mesmo para aqueles, que. estão des-
cobertos , e expostos ás chuvas : aquelas madeiras
rezístem muito ao tempo; sofrem um maior gráo de
calor, e muitas delas se desfazem em bráza sem le-

vantar chamas facilmente, nem formar de repente
um grande incqndio. ,; ;

§ II. A' também madeiras de cores lindísimas

para todo o género de utensílios
,
que tómao um

burnído admirável, e um pulído, ao qual não iguár
Ião as melhores madeiras estrangeiras (i) .Mas o
alto preso dos fretes , e os muitos direitos que nes-

te Reino S2 pagão da entrada das madeiras
,
que vem

do Brazíl , fazem que na maior parte aquelas ma-
deiras , ou se desperdísem no Brazíl , ou tálvês se

tirem por contrabando , ou apodrêsão nos matos , è
se destrúão no lugar dos seus nacimêntos .

§ III . Pelo que pertence ao alto preso dos fré-

(i) Labat d. tom. 5*. chap . 19. ensina uma receita

para conservar as cores das madeiras

,
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tes 5 ele ifá abaixando á proporsao do maior aumen-

to da marinha comerciante
,
que necesáriamênte á

de crecêr pela maior abundância dos géneros , e ain-

da mais j lógo que for livre aos lavradores a ven-

da das madeiras de construsao , como já asíma pon-

derei: mas em quanto se não extinguirem os dirêi^

tos de entrada daquelas madeiras neste Reino , o

Comércio delas , ou será nenhum , ou será sempre

ruinôzo para Portugal, pela maior concorrência das

madeiras estrangeiras

.

§ IV . A carestia das madeiras do Brazíl neste

Reino facilita uma entrada maior das madeiras es-

trangeiras , e por consequência dá dois golpes nas

rjendas do Estado ; um pela ruína do género da Na-

são , outro pelo dinheiro
,
que nos leva o Estrangei-

ro a troco do seu género. As madeiras dos Estran^-

gêiros, áiêm de serem pela maior parte muito rè-

zinózas , e combustíveis, e por iso muito prejudi-

ciáes nos incêndios das grandes Cidades , sao de mui-

to pouca durasão , e muito inferiores ás do Brazíl

;

e por iso é necesário extinguir os direitos das en-

tradas das madeiras do Brazíl neste Reino
,
para fa-

zer entrar uma abundância maior de madeiras mer
Ihóres , e menos perigózas para os incêndios (2) .

(2) Bielfeld Instit . Politiq . tom. 2. chap . 4. § 17.
Le grand objet âu Souveratn ^ et de ses Financiers

,

c^est d^encourager -par des recompenses , des facilites
,

des gratifcations (!^c . la culturc de ces productions na-

turelles du terrein , sur tout si elles sont uniques . .

.

si au contrairc , elles ne sont pas uniques . . . il faut

L ii
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§ Y . A extinsão dos direitos das madeiras do
Brazíl neste Reino ^ não se pôde dizer que é uma
perda para o Erário Régio; é um erro muito gro-
sêiro y e mesmo destruidor do bem do Estado que-
rer aumentar 6s rendimentos do Soberano , sem au-
mêntár a opulência geral do Estado (3). A economia
de um Reino , é muito diferente da de um parti--

culár ; a razão é clara . I .° O dinheiro
,
que sáe da

bolsa de um particular , sáe para sempre ; o que
sáe dos Cofres do Estado, entra todo no Estado ;e
é muito raro que este dinheiro páse por alguma mão

,

sem que deixe algum proveito. II .° Os meios, de

les ajfranchir de tout droit de sortie
,
pour ohtenir un

auantage dans la concurrence du debit.

(3) Bielfeld d. tom. 2. chap . i. des Financ. § 9.;
Le point essenciel est , . . . et sur tout de proscrire a
jamais ces destructeurs des pays qui ne s^attachent
qu^a augmenter les reuenus du Souverain sans atigmen-
ter Vopulence generale de V-Etat . Cette manie

, qui pas-
se SQuvent pour 'un savoir-faire meritoire , est , egale^
'ment ridicule , et funeste . Si l^on ne commence par don-
ner tous ses soins a faire pancher la balance du com-
mercê general, ta balance des Importations et des Esc-
portations a l^avantage de sa Nation ^ et qu^on s^ã-
charne continuellement a tirer de jwuveaux subsides
du Peuple , il est clair qu^on enerve la masse totale
des richesses repandues dans l^Etat

,
qu^on ajfoiblit le

fonds destine pour les Fabriques , les Manufactures , le

Commerce
^ la Navigation ^ et l^Industrie ,. qu^on prive

tous les jours le Peuple des moyens de payer ces sub-
sides , et qu^on est precisement dans le cas de cet In-

sensé
, qui tua sa poule pour avoií- tous les osufs a la

fois ,
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que se vale um particular , são sempre limitados ; os

de um Estado bem governado não tem limites . 111
°

A maior parte das despczas de um particuMr ten-

dem a se procurar mais comodidades , e mais pra-

zeres . Todas as despêzas públicas pelo contrário ten-

dem ou á conservasão imediata do Estado , ou a

aumentar a sua prosperidade, as suas forsas , e a

sua opulência . E* necesário em fim semear para co-

lher (4) .

§ VI. A'lêm destas madeiras á outras muitas,

que ainda que não são tão preciózas pela sua qua-

lidade , seríão comtudo de muita utilidade para es-

te Reino , atenta a grande falta que a de lenha ,

e o grande consumo
j
que se fás de carvão com pre-

juízo gravísimo das Províncias, principalmente do

A'lêm-Téjo . No Brazíl a madeira infinita
,
que sobe-

ja,, e que se deita abaixo só para se descortinarem

as terras para a lavôira . Seria muito útil que se apro-

vêitá-se aquele supérfluo, e que se remediáse esta

fálta

.

§ VII . As náos de Sua Magestáde
,
que vão , e

(4) Luís XIV. não seria grande se não tivése a seu

lado o Sábio Colbert , que no mesmo tempo , em que

a Fransa já quáze sem forsas parecia sucumbir com o

pezo das suas mesmas vitórias , a salvou pelo meio dos

infinitos canáes
, que ele abrío a indústria da sua Nasão

:

o ser grande ómem de Estado não consiste em descobrir

meios de impor mais, e mais tributos, consiste sim em
descobrir meios àç. fazer rebentar de novo perenes fon»

tes de riqueza
,
que fertilizem o Estado por toda a pár^

te.

:a
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vem do Brazíl , ordinariamente vem quáze vazias , e

só trazem por lastro alguma pedra , ou álgúma velha

artelharía . No Brazíl á muita falta de pedra calcá-

ria
5
principalmente nas Capitanias da Bêira-Már

;

quáze toda a cal, que ali se fabiíca, é de ostras, e
mariscos , e ésa muito inferior . Seria muito útil que
aquelas náos levásem todo o seu lastro , e ainda

mais , de pedra calcária de que tanto abunda mui-
ta parte deste Reino

,
para lá se calcinar , e fazer

a cál , ao menos para as obras Reáes daquelas Prá-

sas ; e que trouxésem em troca do lastro aquela ma^
dêira (que aliás é perdida) ou em grandes toros;

ou em achas , ou ainda em carvão , ao menos para

as Oficinas Reáes da Fundisão , e outras (5') .

§ VIII . Se a Fazenda Real estabelecer álgúm
interêse , ou seja como paga , ou como prémio

, (6)

{$) No Brazíl , e principalmente no Rio de Janeiro
á muito barro íinísimo para as fábricas da porcelana

, que
vindo em cru pode também servir como de pedra para
maior pézo dos lastros, ou seja das mesmas náos ou ain-

da dos navios do Comércio: esta matéria preciozísima no
seíi género, sendo bem fabricada neste Reino, será mais
uma riqueza para Portugal até agora desprezada . Veja-
se Labat d . tom . 5". chap. 18 . et tom. 3. pag. 497.
Bluteau na palavra Porcelana» Macquer Dictionnair . de
Chymie na palavra Porcelaine . Savary Díctionnair . dâ
Commerc . trata largamente sobre os modos de preparar,
fabricar , e pintar a Porcelana .

{G) Elemens àu commerce chap. 6. des Colonies tom.
^ • P^S • 37 • L^expedient le plus hahik ^our etahlir

cet equilibre , est d''accorder á fimportatjon de ces den~

rées des colonies , une gratification ,
qui meíte les nego-
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ainda que pequeno asíma da despêza
,
que necesária-

mênte devem fazer aquelas lenhas na condusão des-

de o lugar y onde forem cortadas , até ás nács
^
por

iso que táes lenhas , ou madeiras , vem livres de

fretes , e direitos
,
parêce-me que a Fazenda Real

,

quando não ganhe naquela trdca de lastro, nao per-

derá naquelas lenhas , ao menos comparadas não só

com a despêza, que fás a Fazenda. Real de lenha,

e carvão para as suas Oficinas neste Reino ;
mas tam-

bém com a melhor qualidade daquelas lenhas , e

caiTao; álêm da ruína das Províncias, que se evi-

taria pela introdusão deste novo ramo de Comér-

cio .

§ IX . O lavrador
,
que ahás se vê na necesi-

dáde de queimar aquela madeira, para dezembarasár

a terra daqueles grandes matos, e a reduzir a cul-

tura , a venderá por pouco mais de nada , e ainda

mesmo a dará, com tanto que se lhe dezembaráse

o terreno para a cultura . O pobre
,
que nao tem

em que se ocupe , ou que só vive de alugar o se^

bráso , irá conduzíla a bordo das náos ; este tráfe-

go ainda que pequeno irá de dia em dia fazêndo-

se lucrativo pelas grandes utilidades , e interêses

,

que ele necesáriamênte á de produzir

.

§ X. O Comércio da Nasão lansará logo mão
dele , e o levará á sua maior perfêisão

; (7) este

(ian.? en etat de les vendre à plus has prix que celles de

Petranger .

(7) Ektnens du eommerc , d. cliap . 6. pag • 3S .

Les Nations intelligentes àans le commerce s^entienmnt

-JA
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Reino abundará de melhores lenhas , e melhor car-

vão ; as Províncias do Reino não se verão tão ar-^

ruinádas por cáuza das contínuas quêunádas, e car-

voarias ;
e o Erário Régio virá a receber muitas uti-

lidades daquelas madeiras, e lenhas, que nada va-
líão, e que de necesidáde se deveríão reduzir a cin-
zas , e a nada

.

donc aux gratifications jusqu^ a cè que la cukure puis*
Si ã[en passer .

^j^

PARTE
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PARTE II.

SOBRE OS IN-TERESES QUE PORTUGAL PODE TIRAR DAS

SUAS COLÓNIAS NAS TRÊS PARTES DO MUNDO .

CAPITULO I.

PORTUGAL PELA SITUASAO DOS SEUS ESTABELECIMENTOS NÃ$

TRÊS PARTES DO MUNDO PODE FAZER RELATIVAMENTE

O COMERCIO O MAIS ATIVO^, E O MAIS VANTAJOZO DE
TODAS AS NASÕES DA EUROPA

.

VI

§ I. JT ORTUGAL tem duas sortes de estabe-

lecimentos nas duas Pndias , e na Costa de A'fri-

ca . Os das I'ndias Orientáes , e da Costa de A'ítí-

ca, só tem por objéto o Comércio; e os da Amé-

rica tem por objéto a cultura , e o Comércio^jun-

tamente ; e por iso de todos os estabelecimentos

de Portugal , o Brazíl é não somente o mais rico
,

mas também é aquele
,
que merece mais cuidado , e

mais atensão (i) .

(i) Intérêts des Nations ãe PEurop . tom . i . chap . 4.

pag . 87 . Les progres des Colomes àu Brésil dependent

beaucoup du choix , C[ue fait le Ministére des officiers

a qu'il en confie fadyninistraúon. 11 n'ignore pas que la

condulte de ces Colonies exige beaucoup de capacite ^ de

gfnie , de justice , de moderaiion , et de courage \
qu^il

faut animer la culture , le Commérce , encourager les

habitans , les proteger , les porter a la culture la plus

ú

U\
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§ II
.
Os estabelecimentos de Portugal na Amé-

rica estáo situados na melhor parte dela : os das
outras Nasoes

, principalmente a respeito da agri-
cultura e do Comércio, nâo tem comparasão com
os de Portugal

. Todas as Nasoes
, qíe tem Co-

lónias na América, ou as tem chegadas para os
rolos ou para a Equinocial da parte do Norte .

§ 111. As terras chegadas para os Pólos por

avantageuse a la metrópole
, s-^assurer ães natureh dupays, et ne laisser aucune prte ouvérte au Commércea interlope

. La population , et la culture àoivent êtrc
le principal ebjets de Vadministration des Colonies . La
aoueeur du gouvernement contribue beaucoup a etendre.
/ une et Pautre

. Les avances desclaves , les distinctions
et d autrês encouragemens

, les animent . Oest sur-tout
a la^ culture des sucres , de lÍndigo , du café, du coton
et áu tabac, qu'on doit porter toiíte linduitrie des habi-
tans

. Les progres de cette culture
, qul enrichissent les

i^oíomes, etendent la population
, non seulement des Co-

lonies, mais aussi celle de la metrópole, augmsntent sa
marine et son industrie , en y fournissant un fond im-
mense de reexportation

, Le Commérce donne par la
cmcurrence des negocians

, une activité respective a la
Lolonie et a la metrópole

, qui ne cesse d'y niultiplier les
habitans

,
et les richesses . Le Gouvernement augmente-

rott encore les progres de h culture des Colonies , en
assuranr en Europe la consommation de leurs productions

;et la consomrdation s^etendroit infinement , si on soute-
noit les prix des denrées des nations en concurrenee . II
a des m&yens infaitlibles pour y reussir : // doit accor-
der des exemptions , ou des diminutions des draits a tim-
portation

,
et a la reexportation

, et âiminuer le plus
qu il est. possibk le prix du fret

.



m mtt ^ê^Bm^iím '-',?JP!,^

johre o Comércio de Portugal. ^i

ccíuza dos muitos frios, e das neves, (2) dáo uma

só produsao em cada ano : as grandes lagoas , e os

grandes rios
,
que lhes dão portos , estão em mui-

ta parte do ano gelados , e sem navegasão ; táes

são os principáes rios da América Inglêza . As ou-

tras terras mais chegadas á Equinocial da parte do

Norte , ainda que são de uma melhor produsao
,

comtúdo estão sugêitas a tempestades orrorqzas, e

a furacões de vento tão fortes
,
que arrancão ár-

vores intên"as , arrázão as searas , e lânsao por terra

até os edifícios; tál é a situasão das Antilhas (3).

§ IV . As terras da Contracósta
,
que bordão as

margens do már do Súl , desde o Estreito de Ma-
galhães até os fins do norte da Califórnia , ainda são

piores para a agricultura . O Reino do Peru tão

celebrado pela riqueza das suas minas , figura mui-

to pouco na fertilidade dos seus Campos . Aquele

terreno está como dividido em três partes : a pri-

meira forma a planicie , ou o Baixo Peru por toda

a Costa junto ao már : a segunda , ou média , com-

(2) Herrer . Descript . Ind . Occid . part . 13. Sect

.

2 . de Virgin . cap . i , Virgínia máxima tt amplis-

sima est inter regiones Americae . . . Hyems acris , et ve-

hemens est sicut in Anglia , et Galíia : oestas fere ta-

lis est qualis in Hispânia .... Montes , , , , in hyeme
multa nive sunt cooperti .

(3) Histoir . des evenemens militair . et politiq . de la

dernier guerr- dans les quatr . part . du mond. tora . i

.

discours preliminair . Labat Voyag . aux Isles de

PAmeriq . tom . 2 . chap . 12 . Histoir . d . tom . 2 .

pag . 41Ó . et 474 .

M ii
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:póe-se de áltos montes , e profundos vales : a ter-
eêira

, ou a altísima , é uma montanha continuada

,

e sem vales, denominada a Cordilheira, ou a gran-
de Serra dos Andes , a mais alta do mundo .

§ V . O Baixo Peru , e a Serra dos Andes , são
quáze estéreis ; o Baixo Peru

,
porque nele não á

chuvas
5 nem orvalhos , nem trovoadas , e os ter-

remotos ali são quáze contínuos ; e a Serra dos An-
des, porque está sempre coberta de perpétuos ge-
los

, sem árvore alguma (4) . A parte média , ainda
que prodús alguns pastos para as criasões dos gados

,

não é comtudo igualmente fértil para a agricultura .

§ VI . Supondo porem que ájao alguns terre-
nos férteis por aquela Costa, comtúdo a sua agri-
cultura é quáze como perdida para o Comércio das
Nasões da Europa. Um mar imenso , uma dilata-
da

, e perigóza navegasão , ou seja pelo Estreito
de Magalhães, ou pelo Cabo de Horn , serão
sempre barreiras invencíveis, e que apartarão pa-
ra sempre aqueles Colonos de entrar em concor-
rência com a nósa agricultura, e com a extrásao
das nósas produsoes . Isto mesmo fará que a pes-
ca^ das Balêas

,
que tem feito armar duas das pri-

meiras Nasôes da Europa, não poderá já mais con*
correr com a nósa , dada a mesma indústria , e áti-

vidáde .

§ ^VII
. Nenhuma Nasão tem um terreno tão

creadôr como a América Portuguêza : éla se com-

(4) Hefrer
. d. Descriptio Peruviae part. 12. foi. 6Z.

vers. foi. 90 et 93.
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prcêiide nos dois melhores Climas das Zonas Tór-

rida, e Temperada; o que falta em um sobeja nó

outro , e ambos entre si produzem niáis do que to-

dos os outros da Europa juntam.ênte (5-) . O Rio
Grande principalmente prodús todos os frutos da

Europa , muito melhores , e em muito maior abun-

dância \ só ele é capas de dar trigos a todo Por-

tugal , e a muita parte da Europa ; da mesma sor-

te o linho cânhamo para a sua Marinha , e outros

géneros da primeira necesidáde

.

§ VÍÍI . O Brazil situado na parte mais Orien-

tal da América
,
quáze no meio do mundo , está

como olhando para a A'frica , com um pé em ter-

ra , outro no mar , com os brásos estendidos , um
para a Europa , outro para a A'zia ; tem os seus

portos sempre abertos em todos os tempos do ano

,

sem gelos
, (6) sem furacões de vento , dando uma

(5') Intérêts des -Nations d . tom . i . chap . 4. II

TÍ^est pas n[ cessa ire d^entrer dans un plus grand detail

sur les ressQurces des Colonies du Brésil
,
pour voir que

le Portugal pourroit en tirer des richesses immenses
;

quil pourroit y etendre presque sans bornes la cuhu-
re des denrées les plus necessaires a PEurope

, y mui*
tiplier injinirnent les consommateurs , et y faire un Com.'

mercê d''(Bconomie plus riche qu'' aucune des branches ãu'

Commerce que l'Europe fait avec PAmerique . Ee Bré-
sil suffiroit seul pour assurer la frosperité d*une nation

dont le gowvernement protege le Commerce .

(6) Lery d. Histor . navig . in Brasil . cã^ . 12.
Nusquam in ea gelu , nix , nec grando conspicitur y ac

proinde suis nunquam spoliantur arbores frondibus ^ ut-

pote quae frigore non infesíeniur ,
per totum annum e§
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navegasão mais cómoda ^ e mais breve ; em uma
palavra , a riqueza , e a abundância

,
que a Provia

dência espalhou por todas as partes , ali estão to-

das juntas como em um centro .

§ IX . A Olâíida sem terra , submergida nas
águas, lutando contra os elementos , só o seu Co-
mércio a tem feito g^rande

; (7) no Brazíl porem
o Céo , a terra , todos os elementos concorrem á

competência para a sua fertilidade , e riqueza (8) .

Nada ali falta , tudo só espera pela mao do ornem

.

'vigent modo
, quo mense Maio soknt apud nos sylvae .

Herrer . d . part . 13 . cap . i . Omnta autem in
ea tam pulchra , et tam eximia sunt , ut non injuria
quispiam dixerit , Deum hominibus in hac regione ve-
lut artifíciosam quandam totius mundi epitomen ob ócu-
los ponere voluiJJ'e

.

(7) O pcincipái Comércio da Olânda é a canela, a pi-

menta , e o cravo da Pndia : a canela á muita nos Ma-
tos do Brazíl, e para avêr maior abundância dela, e de
melhor qualidade, bastaria cukivála. A pimenta já se cul-

tiva no Rio de Janeiro, e na Baia. O cravo á muito
no Brazíl ainda que de diversa espécie, mas que no chei-

ro , e no gosto é o mesmo que o da Pndia ; álém do
páo cravo do Maranhão, e do Pará, bem conhecido, á

no Rio de Janeiro ,
principalmente nos matos do Mor-

gado dos Azeredos , uma outra espécie , que é o fruto

de uma grande árvore, do feitio, e tamanho de contas
de rozário, de cuja casca se fás uzo como do da Pndia.

(8) Lery d. cap* 12. Veruntamen quod sphaerae
non ignarum facile est intelUgere , cum dies sub tropicis

nusquam tam longi , neque rursum tam breves ^ atque
nostro cUmate , exoriantur \ multo sunt aequabiliores ,

multoque clementiore caelo utuntur Incolae .
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§ X . E'sta falta porem pode ser suprida em

muita parte por aqueles brásos
,
que , ou pela bar-

baridade da A^frica , ou pelos seus crimes deveríao

perecer nas pontas das Zagaias
; (9) e por íso a

conservasão dos estabecimêntos de Portugal naque-

la Costa é absolutamente necesária para o Brazíl

:

(9) Histoir . gener , des uoyag. part. 3 . liv . 6. chap.

9 . § . 2 . pag . 380 . L.es ( Negres ) Biafarás ven-

dent une partie de leurs prisionniers aux Blancs , et sa-

crifient le reste a Icur Divinité
,

qui se mmme Chi-
na . Le Corrier de Londres du Vendredi 1 9 . Avril

1793 . Grande Bretagne seance du Mercredi 17 . AvriíM . Richard Miks , ([ut a commande pendant 20 . ans
dans les comptoirs de la compagnie d""Afrique , fut in"

troduit a la barre comme temoin . II dit que le resul-
tat de ses longues observations sur Petat des vegres a
la Cote d''or , le porioit a croire que Pescjavage etoit

erabli dans ce pays de tems iminemorial
, qu'il y etoit

en queíque sorte naturalisé , et que les guerres ne Vavoient
ni augmenté , ni diminué . II distingua Pesclavage en
àiux espetes \ celui de naissance , et celui qui etoit une
punition de diíFerens crimes; comme Tadultere , le vol , ]a

sorcellerie . // ajouta que les terres en Afrique ne pou-
Vúient être cultivées

,
que par des esclaves . Questionné

par le Buc de Clarence sur Vetat des esclaves
^
qui ven-'

oient de Pinterieur des terres ; // repondit qu^iís etcitnt
tous trés-maigres ^ et que sHls n'etoient pas vendus ils

seroient^ massacres : qu''au contraire ils etoient kien soig-
nés

^ bien nourris dans leur passage ^ et que sous la do-
mination Anghise ils vivoient a Pabri des Loix prote-
ctrices tnconnues dans leur pays. Le nombre de ceux
qui perit dans la traversée ifest pas considerable , et
le soin qu''on prend de conserver leur existence est ga-
ranti par Pinterêt des ca^pitaines negriers >.

m
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e suposto Portugal tenha ali perdido alguns , com
tudo ainda posúe muitos , e tálvês os melhores pa-

ra o Comércio do resgate dos escravos ( i o) . Seria

fácil de fazer florecêntes aqueles estabelecimentos

por um Comércio bem dirigido ,^e por Guárdas-

Cóstas bem armadas, que fizésem"' respeitar a Ban-

deira Portuguêza , e livrar as posesôes de Portu-

gal dos insultos
,
que todos os dias ali lhes fazem

os negociantes Estrangeiros

.

§ XI. Na A'frica posúe Portugal os Fortes de

Cachêu , Bisáo
,
(i i) e outros sobre o rio de Gambia

,

(10) Histoir . gener . des Voyag . part . 3 . liv . 6 . chap . 9

.

pag. 371 . hes François avoient reconnu les avantages du

Comimrce de Bissdo avant que de s''y etre fait un etablis-

senient .... 7/ ( Sieur Cartaing ) envoya proposer aussi-

tot cette objection au General ( Brue ) ,
qui lui fit dire de

former son etahlissement dans Isle même de Bissdo , et ã^y

frendre possession du Fort des Portugais .... Brue plus

rempli que jamais de la necessite de cet etablissement ^

resolut de se rendre lui même a Bissdo ; mais si bien

accompagné
,
qtCil n^-eut rien a redouter des Portugais ^

et des Regres,

(11) Histoir . gener . des Voyag . d . liv . 6 . chap . 8 . pag

.

371 .Les Portugais de Kachao voudroient se reserver tout

le Commerce ; mais comme le Portugal ne leur fournit

point assez de marchandises pour les enrichir , ils ont

la prudence d'entrer en composition sur cet article . En
sauxant un peu les apparences , les Etrangers sont surs

d^etre bien reçus j et les officiers même de la Ville se

prêtent facilement a ces petits artifices . Ainsi Pon y
trouve toujours quelque uaisseau François , Anglois , ou

Hollandois ,
quijeint de manquer d'eau , ou d^avoir besoin

de quelque autre secours . Et chap . 9 . pag . 371 • -í^ (Brue)

na
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na Costa da Negrícia , onde se fás um importante

Comércio do resgate dos escravos
,
para se transpor-

tarem para a América . Uma Colónia em Malagueta

na Costa de Guiné . No Reino de Congo , ondeia ri-

quísimas minas de ferro , Portugal não só é senhor da

Capital de São Salvador de Loango , de Embáca , de

Cabinda sobre a Costa , e de outras partes ; mas tam-

bém de todo o seu Comércio com excluzao das ou-

tras Nasôes (12). No Reino de Angola da mesma

sorte posúe São Paulo de Loanda , e Benguela

.

§ XÍI . A'lém do grande Comércio do resgate

reconnut bientot que cette Isle ( de Bissão ) meritott Vat-

íention á^un Directeur , et qu^anne commune , elle pou-

voit fourner en echange ,
pour les marchanâises de PEu-

rope ^
quatre-cens Negres ^ cinq-cens qmntaux de clre^

et trois ou quatre-cens qmntaux d^-yvoire . Oest a sa

sítuasíon qu^elle dott ces richesses . Elle est au centre

ãe plusieurs autres Isles fort peuplées , et proche^ de plti-

sieurs rivieres navigables
^
qui sortent -du continente

(12) No ano de 1723 mandou o Senhor Rei D.João V-
ao Capitão de Már , e Guerra Jozé de Semedo Maia ^to-

mar , e arrazár um fórte ,
que os Inglêzes tínhao feito

no porto de Cabinda : com efeito asím o executou to-

mândo-lhe 35- pesas de artilharia , e duas náos
,
que ali

se achávâo ancoradas ; e no ano seguinte partío para o

porto do Castelo da Mina , onde meteu a pique urna fra-

gata Olandêza ,
que andava infestando aqueles mares, e

tomando por forsa as carregasoes das nósas embarcasões

com gravísimo dano, e prejuízo do Commércio de Por-

tugal, debaixo do mál fundado direito, que se arrogávao

de reconhecer as nósas embarcasões : depois pasôu o mes»

jno Semedo a segurar o nóso Comércio no porto de Ju-

dá . Souz . Histor . Genealog . da Caza Real Portug ,

N
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dós escravos que fás Portugal na Costa d'Angola y
tem de mais muitas comodidades

,
que nao tem os Es-

trangeiros
;
porque os escráyos vindo do interior das

terras de mais de i oo légoas , chêgao á Costa muito

niagros , é muito fracos. O uzo dos Portuguezes é
de os fazer curar , e nutrir antes de os embarcar , e

tómão precáusoes
,
paraque se conservem sãos a bor-

do ; o que tudo concorre
,
paraque morrão poucos na

travesía da Costa de A'frica para o Brazíl (ii).

§ XIII. E pelo contrário os Estrangeiros, que

sâo obrigados por falta de estabelecimentos na, Cos-
ta a receber os pretos a bordo , táes

,
quáes eles

vem do interior das terras, até preencher o núme-
ro da súa cârregasão

,
perdem algumas vezes ame-

táde dela , e mais . Eles conhecendo as vantagens

dos estabelecimentos Portuguezes , e do seu méto-

do, tem já tentado de os imitar, por hospitáes flu-

tom . 8. pag. 249, e seguintes. A Rainha nósa Senho-
ra mandoa ranribêm á poucos anos tomác , e arrazár um
forte, que os Francêzes tinhao feito no porto de Cabinda .

(11) Seria muito útil que se fizésem construir embarca-
soes própriíis para este Gomércio , acharruádas , máÍF lár-

Í'yâs do que áltas , com duas , oiiquátro janelas rho tombadí-
ho 5 em correspondência da popa á proa

,
para dár uma pa-

ságem livre ao ár, e com grades de ferro nésas janelas
,
pa-

ira que os pretos nao rômpao para símà , e com portas para

se fecharem nas ocazioés das tempestades . O método de
introduzir 5 e de renovar o ár dos navios , e ainda das náos
fle guerra pelo meio do fogo parece ser o melhor ,^.0 mais

saudável , e o que Tém lugar em todo o tempo: veja-se

sobre esta matéria o Trat\ tmserv\ saud^ dos Fúv».
cap. 29 .
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tuaiites : mas tudo tem sido debalde ;
porque álêm

do tratamento a bordo ser sempre máo por sua na-

tureza , e principalmente para doentes ,
a só vista

da Costa por muito tempo fás morrer de saudade.,

ou de melancolia a maior parte dos pretos .

§ XIV . No már Atlântico posúe Portugal as

rihas dos Asôres , ou Terceiras , as quacs produzem

muitos legumes, trigos, carnes de porco, linhos,

lans, vinhos, águas ardentes; e as Tihas de Porto

Santo , e da Madeira , onde se íabricáo os melho-

res vinhos do mundo. Todas as Flhas de Cabo Ver-

de , as quaes produzem excelentes frutos , limões
,

e laranjas
,
que são de um grande prezervativo das

moléstias do már, (12) sáo abundantes de carnes , e

de viveres
,
por presos muito cómodos para provi-

mento dos navios
,
que vão para todas as Tndias , e

que por ali fazem escala (13). .

§ XV . Na Piha de Maio se forma imenso sal

naturalmente ; a Flha da Boa-Vista prodús muito

anil ; a de Sant-Iago muito algodão, (14) e muito

azeite para luzes
,
que ali se chama de purga

.
To-

das aquelas Costas são abuiidantísimas de pesca-

dos , de tartarugas , e de um certo peixe muito se-

melhante ao bacalháo ainda que melhor, do qual

5e pôde fazer um Comércio vantâjozo (if) .Em to-

(12) Tratad. da conservas . da saud. dcs Pov. cap.

-18. pag. 28 . 299 . -

(13) Histoir . gener . des Voyag. liv . 5*. chap . 6. §.

j . Observatíons generales sur ies Isles àu Cap Verde ^

(14) Histoir. d. Uv, chap. 6. §. 23. et 4.

<i5) Histoir. d, §. 2. pag. 154 11 y a en^ ahonàan-

N ii
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das aquelas Plhas pela vizinhânsa da Costa d'Afríca
se pode estabelecer um Comércio muito rico (i6) ,

§ XYI Da mesma sorte posúe Portugal na Cós-
;ta de Angola as I'ihas de S. Thomé , e do Principe,
que servem de escala

,
principalmente aos navios Es-

trangeiros : aos quáes seria necesário pôr um tributa
pela ancoragem , não só para utilidade do Erário Ré-
gio , mas também para que não pósão entrar em con^
corrência com os Negociantes Portuguêzes (17).

ee des crabes de terre ^ et ães tortues comme dans hs
Indes Occidentales , Entre plusieurs sortes de poissons^
quí ahondent sur les Cotes , il y en a un que ks Negres
ajTpflfcnt Mear, de la grandeur d'-une Morue mais plus
epais\y qui prend k sei comme la^ Morue , Roherts est per"
suadé qu'un vaisseau pourroit enfatre plútot sa cargajsa^
qu^oM. n.e la fait de Morue dans l^lsle de Terre-Newve..,
et qu^elle se vendroit aussi bten:, sur-tmt a Tenerife^
Le scl etant si prés , toperation en seroit plus prompte

,
et se fèroTt a moins de frais ; d^autant plus que ks Ne'-
grés de Sàínt Antoine , et de Saint Nicolas sont d'-um
ãdresse extreme pour la péche , et la salaison >.

(ró) Histoir . d., pag. 148.

(17) Essai sur les intérêts àu commerce maritim,.
ãe Guinés p^g . 68. Lorsque vos vaisseaux ont fini
leur traite a la Cote d'^Angoie ^ ils peuvent revenir en
droiture- dans; nos Col&nies : mais il n^efi est pas de mê^
me àe ceux- qui partent de la Cote d-s Juida ; il fauí
-ftecessairemcnt qu^-ils ailknt reconnôitre Tlsle de Prince^

GU regnent les veints. de commerce ,. et qu*lls y relâehent.
,Ci-d'evant nos- vaisseaux ne payoient aucun droit au Rot
d^' Portugal hrs qu^-ils y relachoíent : mais ce Princs
informe, de la necessite, ahsolue de ce relaçhe , sembk être:

résolu d^y établit un droit sur ehaque naisseaux
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§ XVII . Na Costa de Zanguebár é Portugal se-

nhôr da importante , e rica Prása de Mosambíque . O'

Comércio daquela Costa está naturalmente ligado

com o de Goa ; a maior parte das mercadorias ,
que

para ali são próprias , se tirão da Pndia : as da Eurd*

pa tem ali pouca saida . O oiro , o marfírn , e os

escravos
,
que dali se tirão , são artigos muito van-

tajózos na Fndia , e por iso os Navios de Goa po-

dem aperfêisoár o sortimento das suas carregasôes

no tempo da sua demora em Mosambíque .

§ XVIII . As revolusoes
,
que tanto tem em-

pobrecido o Comércio de Gôa^ não lhe tem podido

tirar as vantájens da sua situâsao . E'sta Prása ma-

cesível aos Estrangeiros não tem necesidáde , senão

de alguns esfôrsos da indústria, para se fazer em
muito pouco tempo uma das principáes,. e mais ri-

cas feitorias da I'hdia .

§ XIX. Goa foi a mais rica fèira da Tndia; a

queda da seu Comércio não teve outra cáuza mais

,

do que a Conquista dos Inglêzes ^ e principalmente

dos Olandêzes
,
que fizérao dezertár os Baniânes.,

que sustentávão em outro tempo e5te Comércio. ,;

fazêndo-os pasár para Surráte .

§ XX . Na A'zia posúe também Portugal nú

Reino de Guzaráte a célebre Prása de Diu, cujo

nom^ se não pode proferir sem trazer á memória a^

y relacbera . Cè droit será une nourvelk charge qui pese-'

ra sur le Commerce \ ti seroit a desirer que le Ministre

du Rot , aupres du Roi de Portugal, veillât' a ce que ce

dmi sait assez modique pour eírã supporté sans peine:^
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gloriózas ásoes dos Eróes Portuguêzes, émulos da
antiga Roma . Da mesma sorte Damão na fés do
golfo de Cambaia, e Cananôr sobre a Costa de
Malabar, cujo principal Comércio consiste em pi-
menta; asím como também Divár, pequena Ilha ao
Sul de Goa , e Barda ao Ndrte dela . Na China a
Cidade de Macau, em outro tempo de um gran-
de Comércio

.

§ XXI . Estes diversos- estabelecimentos tanto
nas Costas Orientáes de A'frica, como na de Mala»
bar , e na China , são muito bastantes para por a
Portugal em estado de fazer nas Pndias um Co-
mércio muito vantajôzo. Portugal não tem ali con-
quistas a fazer , nem Prásas a fortificar , nem es-
tabelecimentos a formar . Em lugar de Conquistas
Portugal não tem mais do que a concorrência a
combater ; isto só depende da indústria .

^
§ XXII . Mas em quanto o Comércio das Pn-

dias Orientáes estiver em Portugal entre as mãos
de álgúns Negociantes particulares, que o não po-
dem fazer senão com poucos fundos; parece que
se não pode esperar de o aumentar, nem mesmo
de o tirar do estado de froxidão , e de mediocri-
dade, ao qual a indústria, a concorrência, e prin-

cipalmente as forsas das Companhias de Fransa

,

de Olânda , e de Inglaterra o parecem ter condena-
ndo .

§ XXIII . As Companhií^s das Pndias Orientáes
impórtão infinitamente mais mercadorias das Pndias
p^ara as suas Nasòes respétivas , do que elas expór-
tão

; e para fazer a compra elas fazem sair todos
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os anos somas muito consideráveis em dinheiro .-

Comtúdo as pesôas
,
que são um pouco versadas

neste Comércio , convêm em que alguma das Nar

soes, que tem Companhias nas Fndias , não perde

no Comércio das I'ndias Orientáes

.

§ XXÍV . E'las ganhão na reexporta são das mer-

cadorias das I'ndias muito asima das somas empre-

gadas na súa importasão . Mas é necesário confe-

sár, que ás Nasoes,. cujo principal fundo são as fá-

bricas , nada pode reparar o prejuízo, que as mer-

cadorias das Pndias fazem ás suas manufátúras . Es-

te prejuízo porem não seria considerável a Portu«

gál , se se entregáse seriamente a este Comércio .

§ XXT. No estado atuál do Comércio da Euro-
pa Portugal é a Nasão

,
que se acha na melhor situa-

são de fazer este Comércio ,., com uma igual vantá-

jem sobre todos os artigos , e em toda a sua ex-

tensão . A construsão dos navios necesários para o
Comércio , é uma sorte de manufatúra

,
que o Co-

mércio paga, e é uma primeira riqueza espalhada

no Estado . O número de Oficiáes , e de m.arinhêi-

ros , empregados nesta navegasão é uma segunda
vantájem, que enriquece também a Nisao . As ma-
deiras necesárias para a construsão dos navios, que
aliás se perdem no Brazil

, (18) e em algumas par-
tes dos estabelecimentos de Portugal na Costa d^A-
frica

, (19) Faríão Uma terceira riqueza..

X18) Veja-se o cap.' 8. da P. I . deste Ensaio sobre ais

^ad-éiras do Brazil

.

^i^.) Histoir . gener , des Vojêg . d . part . 3 . liy . <>%
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§ XXVI . O salitre , matéria feita infelísmên-
te rnuito necesária, é um artigo do Comércio das
I'ndias

, muito preciôzo
,
quando ele é carregado

para servir de lastro . Os panos de algodão risca-
dos

, chamados da Costa , chitas finas , e sedas , ser-
vem de alimento a outros ramos de Comércio da
Europa ; e principalmente os algodões grosêiros
para a Costa de Africa , e as chitas finas para o Bra-
zíl

,

§ XXVII . Basta lansár os olhos sobre toda a
riqueza dos fundos

,
que Portugal posúe ^ e sobre

os grandes princípios do Comércio, para se con-
vencer de que Portugal pode fazer uma segunda
revolusão no Comércio da Europa ; tálvês mais fe-
lis do que aquela

,
que ele cauzou em outro tempo

pela inteligência, e pelo atrevimento da sua nave-
gasão nas Costas de A'frica , e nos mares das I'n-
dias dobrando o Cabo da Boa Esperânsa

.

§
^
XXVIÍI. Portugal poderia espalhar no Co-

mércio da Europa novas riquezas mais abundantes

chap . 9. pag . 388. Les bords de Rio Grande sont
couverts de gros arbres

,
qui firent naitre aux PortU'

gais la pensée d^y venir construire des vaisseaux . Ce-
lui qu^on nomme le Misheri , donne d^excellentes plan-
ches

,
qui sont fort aisées à travailkr , et qui ont la pro-

prieté d^être a l^eprewve des vers , non-seulement sur cet^

te cote ou les 'vaisseaux s''en ressentent beaucoup , mais
"encore dans toutes les parties de PAfrique , de PEurope
et de PAmerique . "La resine onctueuse , dont cet arbre
est rempli , a tant d^amertume

,
qu^on n''attribue pas sa

%^ertíi a d^autre cause,

ainda

\
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ainda , e sem dúvida mais úteis , do que ele fês

nos tempos das grandes descobertas . A Europa in-

teira , as Nasoes sobre tudo
,
que tem manufatúras

,

tem um grande interêse em ver Portugal aumen-

tar o seu Comércio, multiplicando es consumido-

ras do seu luxo .

CAPITULO II.

PORTUGAL QUANTO MAIS DEVER A'S SUAS COLÓNIAS •

TANTO SERÁ' MAIS RICO,

§ I . xjL IN da que nas Colónias se cultive

com abundância este , ou aquele género ,
que se

cultiva na Metrópole , como por exemplo o trigo

,

e que aquela abundância fása abaixar de preso o

género da Metrópole ; esta com tudo nunca se po-

derá dizer prejudicada, nem ainda álgúm lavrador

dela considerado como em particular

.

§ II . Porque ; em primeiro lugar abaixado um
género pela sua abundância, principalmente sendo

da primeira necesidáde , também os géneros da in-

dústria ão de necesáriamênte abaixar pela mesma
razão da abundância , e tudo virá a ficar em equi-

librio , na Metrópole : o Fabricante comerá sim a

melhor preso ; mas ele também dará em troca ao

Agricultor a sua mão d'obra a melhor mercado : da

mesma sorte o trabalhador, o moso de servir^ o

Cormerciânte , etc

.
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' § III . Em segundo lugar será muito útil ao
todo da Nasáo

;
porque terá um supérfluo muito

abundante, e em dobro para vender a toda a Eu-
ropa

5
e ainda a todo o Mundo

,
por um preso tão

báixo
,
que até se for posível fása arruinar os gé-

neros da agricultura das Nasoes riváes
,
que nos

pertendêrem disputar a preferência .

^
Que mál seria

para a Metrópole
,
que as Colónias

,
por exemplo

,

cultivásem tanto trigo, que fizésem decair o Comér-
cio dos Mouros, e de alguns outros, que nos vem
vender este género , e sacar, o nóso dinheiro ? A ar-
te do negociante consiste em se fazer senhor des-
te

, ou daquele ramo de Comércio
;
para o que é

necesário dá-lo a tão bom mercado
,
que nenhum

outro posa entrar com ele em concorrência

.

^§
IV . A Metrópole , e as Colónias principal-

mente a jespêito da agricultura, e de tudo o que
é^produsáo da terra, se. deve consjderár como um
só prédio de um Agricultor, cujo fim é conservar
a sua cáza em abundância , e ter um grande su-
pérfluo para vender aos estranhos . Ao posuidôr de
muitas quintas não importa, nem deve importar,
que esta

, ou aquela lhe renda mais ; só sim que
todas lhe rêndao muito .

§ V . E' certo
, que se á agricultura , e á pro-

dusão dos géneros das Colónias se dér toda a ex-
tensão de que elas são capazes; a Metrópole não
os podéra consumir todos , nem dár-lhes em géne-
ros, e manufatúras um igual valor das suas recei-
tas, e que por iso seja necesário saldar a sua con-
ta a dinheiro . ^ Mas que prejuízo se seguirá disto
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á Metrópole ? QLiaiito mais abundar em géneros das

Colónias , tanto ela terá mais que vender acs Es-

trangeiros . Os géneros das Colónias são preciózos

,

sao da primeira neccsidáde ; os Estrangeiros nece-

sítao, não se podem dispensar deles .

§ VI . A Metrópole ainda que em tál cázo seja

devedora ás Colónias , necesáriamênte á de ser em do-

bro credora aos Estrangeiros ; ela precizamênte á de

fazer para com uns , e outros duplicados lucros
;

ganhará nas compras
,
ganhará nas vendas

,
ganha-

rá nos fretes , e nos transportes para todas as par-

tes
5
pela extensão da sua marinha , e do seu Co-

mércio .

i
Que importa pois que a mai deva ás suas

filhas
,
quando éla é em dobro credora aos Estra-

nhos ? E pelo contrário a Metrópole não pode

ser credora ás Colónias , sem ser devedora aos Es-

trangeiros
;

pois que a éla não sobêjão víveres
,

nem manufatúras , e sem supérfluo não á Comér-
cio .

G A P I T U L O III .

ÂS COLÓNIAS DE PORTUGAL QUANTO LHE FOREM MAIS
CREDORAS, TANTO LHE SERÃO MAIS LIOADAS

,

E MAIS DEPENDENTES

.

§ I . xJL Metrópole
,
por iso que é mai , de-

ve prestar ás Colónias suas filhas todos os bons

ofícios y e socorros necesários para a defêza , e se-

gurânsa das suas vidas , e dos seus bens ; mantên-

O ii
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do-as em uma socegáda pose, e fruisão désas mes-
mas vidas , e deses bens .

§ 11. Estes benefícios pedem igiaáes recompen-
sas, e ainda alguns justos sacrifícios; e por iso é
necesário que as Colónias também da sua parte so-
frão I .° que só pósao comerciar direitamente com
a Metrópole , excluída toda e- qualquer outra Na-
são, ainda que lhes fása um Comércio mais vanta-
jozo. II .° Que não pósao as Colónias ter fábricas,

principalmente de algodão, (i) linho, lãa , e se-

da, e que sejão obrigadas a ves-tír-se das manufá-
túras , e da indústria da Metrópole . Desta sorte os
justos interêses, e as relativas, dependências mutua-
mente serão ligadas .

§ lII
. Em uma palavra

,
quanto os interêses

,

e as utilidades da Pátria mãi se enlasárem mais com
os das Colónias suas filhas , tanto éla será mais ri-»

ca,;, e quanto éla dever mais ás Calónias , tanto éla

será mais felís , e vivirá mais segura . O credor sem-
pre olha para o seu devedor como para a sua fa-

zenda
; ele concorre para o seu aumento , e naO'

o quer já mais arruinar ,. nem perder de vista r o.

^(r) Desta regra se devem excétuár os teares de algo-
dão groséiro para, vestir os. pretos, pois que de outra
sorte

, ou andarão nus cauzândo orrôr , e vergonha á
umaaidáde, ou se fará muito cara a mão d'óbra dos Agri-
cultores das Colónias, que de necesidáde á de carregar
sobre os consumidores da Metrópole: é necesário faci-
litar os meios, e ainda prestar alguns socorros ao Agri^
cultor, para ter a melhor mercado os géneros > princâ]3ál-
niénte da primeira- necesidáde

.
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devedor porem não quer nem ver o seu credor, e

quanto ele se fás menos solúvel , tanto máis pro-

cura a ocazião de lhe fugir .

§ IV . O ómem
,
que vive no meio da pobre-

za , da opresão , e da mizéria , amáldisôa ainda aque-

les, que o gerarão; aborrece ávida, revólta-se con-

tra todos , contra si mesmo , máta-se , e se despe-

dása : o ómem em fim
,
que não tem que perder

,

é o mais atrevido , e o mais insolente , a tudo se

atreve , nada lhe reziste (2) .

§ V . E pelo contrário , o ómem que vive na

abundância logo se lembra de uma companhia onés-

ta, que lhe. seja amável,, e que o ajude a viver

contente ; e quando se vê reproduzido em seus fi-

lhos , adora o Creadôr , e beija a mão bemfêitô-

ra
,
que o protege , respeita a Religião , respêi-

(2) Bíelfeld Inst . Folit . part . 2 . chap . i . des Fi-

nances . §. 19 . Qu^on nous epargne la peine de repon-

dre aux sophismes de certains Politiques
^
qui preten-

dent qu'il est prudent de reduire les sujets a mi etaP

de médiocrité , Nous avons déja prouve plus haut a quel

point ce raiso77nement est frivole . Tous Icsfaits d^histoire

font foi ,
que des Peuples pauvres , indigefis ,

qui n^ont

rien a risquer^ et qui ne pewvent que gagjícr dans de^

trouhles , sont plus enclins aux revoltes , aux rehelUons
,

plus indoci/es-, plus mal aisés a gouverner
,
que des Feu-

pies opulens , Un Etat sans ressources pecuniaires ^ ne

pourra jamais soutenir une guerre longue , et onereuse ».

En fin ^. peut-on imaginer une plus grande perfection dans-

un Gouvernement
,
que quand ses maximes sont telles

,

qu''ell€S enrichissent le Souverain 3 en rendant les- Feu^

pss opulens ^ et heureux}
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ta as Leis , e é o primeiro
,
que se interésa na con-

servasâo da pás pública , da qual necesáriamênte de-

p Slide a sua particular, e a da sua família.

§ V . Só teme, quem tem que perder; quem
mais tem que perder, mais teme; quem mais teme

,

mais obedece ; é pois necesário que os interêses da

Metrópole sêjao ligados com os das Colónias , e

que estas sêjao tratadas sem rivalidade (3) . Quan-

to os vasálos são mais ricos, tanto o Soberano é

muito mais .

(3) Elemens du Commerc . pare. 2. chap. 6. des Co-
lonies pag . 2S .11 est egakment necessaire

,
que le sort des

hahitans soh tres-doux en compensation de leurs tra'vaux
,

et de leur fidelité . Oest pourquoi les Nations hahiles ne

rettrent de leurs Colonies une fois etablies
,
que la depen^

se des forteresses , et des garnisons : quelquefois même
elles se contentent du benejice general du C^mmerce .

%i^
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PARTE III.

SOBRE OS INTERESES DE PORTUGAL PARA COM
AS OUTRAS NASÔES

.

CAPITULO I .

JS FABRICAS DE LUXO NAO sÃO CONVENIENTES

A PORTUGAL.

§ I . vJ M grande Comércio , levado ao ex-

eéso em uma Nasao
,
prodús os mesmos efeitos

,
que

em uma outra as minas do oiro, ou de prata mui-

to abundantes : a riqueza rápida de um , e outro

manancial dezafía logo a cubísa insaciável dos seus

Abitântes. D^quí náse o abandono das A'ites, e

das manufátúras : todos querem ser comerciantes
;

todos querem ser mineiros .

§ II . O luxo se difunde por todos sem limi-

tes : todos trabalhão por confundír-se com es ricos

da primeira ordem : ninguém qtíér ser A'rtiíice ,
nin-

guém quer ser Fabricante , sem um salário excesí-

vo . E'sta carestia da mão d'()bra do Fabricante da

Nasão muito rica , fás pasár necesáriaménte as snas

manufátúras para a mão do Fabricante da Nasao me-

nos rica, e que aluga o seu bráso por menos pre-

so .

§ lII . Isto é o que já vão experimentando as

fábricas , e as manufátúras da Olânda pelo aumén-
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to da mása do dinheiro em circulasao
,
que desde

muitos anos não tem outra fonte mais do que o gran-

de Comércio de economia dos seus negociantes. Os
Olandêzes só tem alguns restos das suas manufatúras

,

que a áfte , e a economia já sustêntão com traba-

lho, e que não merecem ser contadas entre as pri-

meiras fontes do seu Comércio . A carestia da mão
d.'óbra cauzáda pela excesíva abundância de dinheiro

as fará logo dezaparecêr inteiramente.

§ IV . Por esta razão o consumo das manufa-

túras das Pndias tão contrárias aos interêses das

outras Nasoes da Europa , cujo principal fundo

consiste em manufatúras, é vantajôzo á Olânda

.

Independentemente do que éla vende com um
grande lucro ás outras Nasoes j é mais útil á Olân-

da vestir os seus abitântes das manufatúras das Pn-

dias , do que das de Inglaterra , ou de Fransa . E*

desta sorte que a Olânda remedeia por sua abilidá-

de no Comércio os inconvenientes desta grande su-

perioridade de dinheiro 5 e de riquezas, que já lhe

não permite entreter muitas manufatúras

.

§ V . O Senado de Génova tem dado o exem-

plo de uma sábia política ; restringindo por uma
Lei proibitiva a porcelana, ao mesmo tempo não

tem posto alguns limites ao uzo das baixelas de pra-

ta . A grande quantidade de baixelas de prata tem

sido olhada como um remédio aos excésos da rique-

za, (i) e o imposto sobre a prata lavrada como
contrário á boa política .

(i) O dinliêiro é um sinal reprezêntativo de todas as

E'
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§ VI . E' imposível que as riquezas reáes , ou ar-

tificiáes se aumentem prodigiòzamênte em um Esta-

do , sem que a máo d'óbra se aumente na mesma

proporsáo , e consequentemente sem arruinar as ma-

nufatúras . E se a balânsa constantemente vantajóza,

que uma Nasao se procura pelo Comércio, destróe

as manufat liras ; aquela, que não deixa de aumentar

o seu numerário pelo socorro das minas de oiro
,

ou de prata
,
promove muito mais rapidamente o

momento desta destrúisao infalível

.

§ VII . E' pois necesário apartar do sistema po-

litico de Portugal o projéto de estabelecer manu-

fatúras de luxo
,
pois álêm de lhe ser imposível de

côizas
,
que éntrao no Comércio das gentes : supônha-

se que todas as mercadorias do mundo estão de uma parte,

e que todo o dinheiro
, que á no mundo , está da outra ;

todo o montão de dinheiro reprezêntará todo o mon-
tão das mercadorias : e se do montão de dinheiro se ti-

rar alguma parte , o resto dese montão de dinheiro re-

prezêntará sempre do mesmo modo todo o outro mon-
tão das mercadorias : logo da mesma sorte em qualquer

Estado se do montão de dinheiro, que nele gira, se for

tirando o excéso , ou parte dele , reduzíndo-o a baixelas

,

para que não gire , nem reprezênte ; o resto do dinhêira

do Estado reprezêntará sempre o mesmo na razão das

suas mercadorias : e desta sorte se evitará
,
que o excé-

«o do dinheiro dese Estado corra para os outros , ou pa-

ra a Pndia . O dinheiro segue a natureza dos líquidos

,

que sempre correm para baixo até se porem em equi!í=

brio' "ou a nivél : logo se á proporsáo ,
que ele se for

pondo em equilíbrio , se for tirando , e estagnando o ex-

céso j ele se conservará sempre em equilíbrio , e não tr.as-^

bordará jámáis

.
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as conservar em concorrência com as das outras Na-
sces

,
que delas fazem uma parte principal do seu

fundo, e que já neste ramo de indústria nos tem
tomado a dianteira, seríão logo arruinadas pelo pe-

zo da mesma balânsa de Portugal muito vantajóza

.

§ VÍII. As manufatúras, que só pedem brásos

sem muito engenho , nem muita arte ; as ofdiná-

rirs
5
que mais convêm ao Povo

,
que é o mais gran-

de consumidor do Estado , são as que mais convêm
a Portugal . As mulheres , os rapazes , os velhos

,

os estropiados , todos áchao nestas manufatúras um
género de trabalho proporsionádo ás suas forsas

.

§ IX . As manufatúras as mais necesárias , aque-

las sobre tudo
,
que se podem olhar como da primei-

ra necesidáde ; todas as que sao precízas para os

fardamentos das Tropas , armamentos de terra , e

de már , velames , cordoarias ; todo -o género de fá-

bricas de atanádos, de papel, etc. não devem ser

desprezadas era Portugal : antes se lhes devem dar

todos os socorros , e rebaixár-lhes os direitos
,
quan-

to for posível
,
para no concurso dos vendedores dar

a preferência ao Fabricante da Nasao.
- § X . As de mero luxo porém , aquelas que só

d-épêndem do gosto , de muito engenho , e de mui-

ta arte , nao devem merecer muito cuidado a Portu-

gal; (2) não só porque não tem muitos brásos pa-

ra abarcar os imensos ramos de Comércio
,
que pro-

' (2) Bielfeld Instit . Politiq . tom . 3 . part . 2 . cliap

.

et § . 8 . no fim Qest une erreur politique y que de vou-

loir avoir tout chez soi .
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dúzem , e podem produzir as suas Colónias ; mas

também para deixar de propózito uma porta aber-

ta
,
para por ela entrarem as Nasoes industriózas a

comerciar comnôsco
,
para nos levarem o noso supér-

fluo (3) .

§ Xí . De outra sorte , ou viviremos sempre rfa

mediocridade ocultando os nósos tezôiros
,
para que

(^) Bielfeld d . tom. 2 . chap . 3 . des Manufactures

§ . II. // íí'est pas de la Politique àu commerce d'oter

aux Natioiís étrangeres ,
par Petablissement de toutes

les manufactures possibles , tous lei moyens de faire

avec nous le moindre echange de marchandises ; et il

fie faut pas croire qu^il y ait au-jourd^hui en Europe un

peuple assez dupe
,
qui vienne se pourvoir chez nous'

de tous ses besoins , si nous lui ravissons tous les moyens

de debiter à nos sujets quelque partie de son super^

fiu . Oue devient alors le commerce , objet bien plus im-

portant encore que les manufactures ? Et § . 48 . Si Von

pousse trop loin Vusage de se passer des manufactures

étrançreres , on donne lieu aux autres Nations ,
qui ont

evidemment le droit de réctprocité de se passer des no^

três ; et les uengeances nat4onales sont si naturelLs
^^

€t si communes a cet egard
,
que le Gowvernement ,

qui

etablit de pareils drôits , ou prohibitions , demoit y pen-

ser plus d'une fois , et ne pas owurir , sans une graJt'

de necessite , les yeux aux autres peuples , et reveiller

leur atiention . Todos os dias se está vendo, que um ómem
não negoceia com outro , ou nao llie compra um traste, sem

que ele lhe compre , ou lhe tome outro em descônto^j

e muitas vezes até compra um traste , de que não tem mui-

ta precizão , só para se desfazer de outro, que lhe é su-

pérfluo, ou que não é do melhor gosto. Isto, que acon-

tece muitas vezes entre os particulares, procede da mes-

ma sorte entre as Nasoes

.

P ii
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í\2lo sírvão para nós , nem para os Extrangêiros
; (4)

"ou viremos a morrer, e rebentar de fartos entre os

brásos da preguísa , e da moleza ; ou finalmente se-

remos atacados por todas as partes pelas Nasoes,
que tendo muitos brásos indigentes , farão todo o uzo
deles para nos obrigar , ainda por forsa , a repartir com
eles do nóso pão . Em lugar de amigos , teremos
inimigos : todos serão contra nós por necesidáde (5).

§ XII. Portugal a respeito das manufatúras

de hixo deve ser considerado entre as Nasões in-

dustriózas da Europa ; e as suas Colónias , como um
Negociante ábil entre os fabricantes de uma par-

te , e os lavradores , e creadôres da outra . Estes
se enriquecem subministrândo as matérias primeiras

necesárias , e indispensáveis para a conservasao das

vidas daqueles , e da sua indústria. Aqueles se enri-

quecem pelos valores novos, que a sua indústria

dá ás produsoes naturáés de todos os Paízes . O Ne-
gociante no meio de todos provízionândo uns , e ou-

tros se enriquece duplicádamênte

»

§ XIII. E' necesário advertir mais que o luxo

muda continuamente de objéto ; as modas variao

com rapidês : daqui náce
,
que a sorte do obreiro

,

(4) Os Extrangêiros sabem já dos nósos tezôiros me-
lhor do que nós; já se lhes não podem ocultar ; vêjão-se

os Escritores citados, neste Ensaio.

(5') Bitlfeld chap . i . du Portugal , no fim . Si les Por-
íMgtis s^appUjuoient aux fabriques ^ et a Pindustrie ^

il fraudroit leur faire la guerre , ou leUr susciter des
embarras . Je ne vois pas comment on pourroh faire au-
trenient ,

•
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t)U do fabricante do luxo é sempre incerta .
Ve-se

a cada momento uma parte de entre eles caír^mo-

pinádamênte na necesidáde, porque não se pedem

máis as suas obras ; tanto que os outros se áchão

em uma abundância não esperada
,
porque as suas

obras são mais procuradas

.

§ XIV . Os obreiros infelíces , aqueles cujas ó-

.
bras já não estão em moda, não sabem para onde

se voltem
,
para se segurarem da sua subsistência

;

muitos d'entre eles não estão já em estado de a-

prendêr , nem de abrasar uma proíisão nóya : umk

parte perêse na mizéria , uma outra se disipa, se

expatria , ou forma a masa dos vagabundos , e o Es-

tado perde um grande número de Cidadãos .

§ XV . A abundância de que gózao os obreiros

felizes, cujas obras são da moda, não repara ao Es-

tado esta perda ; a sua populasão aumenta muito

pouco
;
porque esta abundância não deve ser senão

pasagêira ; e se por álgúm acontecimento ela se acha

«er durável, não prodús alguma côiza de melhor;

porque o obreiro
,
que conhêse a instabilidade da suà

sorte , não se atreve a estabelecêr-se sobre funda-

mentos tão variáveis , e tão pouco seguros

.

§ XVI . Para uma Nasao muito numeróza
,
qué

conta muitos milhões de brásos seus , a perda de

alguns pôde nao ser uma grande perda : para Por-

tugal porem
,

para uma Nasão
,
que conta muito

poucos brásos , a perda de um só não pode deixar

de ser uma grande perda : e por iso é necesário

apartar do sistema político de Portugal o projéto

de estabelecer manufatúras de luxo . Não digo com



Ii8 Ensaio, Económico

tudo que se extíngão , ou que se proíbáo as fábri-
cas de luxo , digo sim que o Estado não deve pro-
movê-las

, nem fazer para elas grandes esforsos
, pe-

los poucos ,^ou nenhuns lucros
,
que elas dão a Por-

tugal : tálvês que a experiência tenha já demons-
trado esta verdade

.

G A P I T U L O II.

JPORTUGAL PELA SITUASAO DOS SEUS ESTADOS EM TODAS AS
QUATRO PARTES DO MUNDO , PO'DE SER UMA DAS PO-
TENCIAS MARÍTIMAS MAIS RESPEITÁVEIS DO MUNDO .

P§ I . X oRTUGAL está situado na extremida-
de ocidental da Europa: da parte do meio dia, e
do Ocidente é cercado do Oceano Atlântico ; e pa-
ra o Setentrião confina com a Espanha ; e por iso
se pode dizer, que na Europa não tem outros ve-
zínhos^senão os Espanhóes . Os mares imensos

,
que

o cercão lhe servem de reparo : e se armadas ini-

migas o podem vir atacar sobre as suas Costas , os
mesmos mares lhe trazem , como se tem visto mui-
tas vezes , armadas amigas para o defender .

§ II . Na América Meridional , é senhor de to-
do o continente do Brazíl desde o Cabo do norte
do Amazonas , onde confina com Guiana , até jun-
to ao Rio da Prata ; tem pelo Oriente o Oce-
ano Atlântico

; e Castela pelo Meio dia , e pelo
Ocidente

. Em toda esta costa de mais de 600 lé-
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goas de 18 ao gráo se compreendem muitas Ca-
pitanias, das quáes as principáes são o Pará, Ma-
ranhão , Pernambuco , Baía , Rio de Janeiro , San-

ta Caterína
,

(i) Rio Grande .

§ III. E pelo interior,. São Paulo, Minas Ge-
ráes , Goiás , Cuiabá , Mato Groso : em quázi to-

das as sobreditas Capitanias , e Prásas , tem Portu-

gal bastante Tropa paga , e auxiliar muito bem ar-

mada , e deciplináda , com que mutuamente se au-^

xilíão nas ocazioes precízas

.

§ IV. A situasão local de Portugal
,

principal-

mente na Europa , e na América o poe em esta-

do de nada temer das Potências
,

que poderíão

enviar transportes de tropas de dezembárque nas

suas costas
,
porque todas são interesádas na con-

servasão de Portugal
,

pelos interêses do seu mes-
mo Comércio. Mas como Portugal tem muitas, e

consideráveis posesoes em todas as quatro partes do
mundo , e muito distantes umas das outras , é do

íiT

(i) O Rio Grande prodús imenso gado vacum, e ca-

valar 3 muito trigo , muito linho cânhamo : todos estes

artigos , por iso que são de primeira necesidáde , nece-
sáriaraênte ao de fazer

, que esta Província seja riquísi'-'

ma. Aquele Rio posto que de bastante fundo, e boa na-
vegasâo 5 a sua barra comtddo não admite navios gran-
des

. Santa Caterína
5 que lhe fica ao Norte, não só pe-

la sua vezinhânsa
, mas também por ser o melhor por-

to do Brazíl depois do Rio de Janeiro , áde ser nece-
sáriamênte a Alfândega dos géneros da rica Província do
Rio Grande , e por iso é necesário que o porto de San-
ta Caterína seja bem fortificado , e guarnecido .
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seu maior interêse vigiar com todo o cuidado a con-

servasão das suas Províncias , e de não perder to-

da e qualquer ocaziáo favorável de se firmar mais

,

e mais nos estabelecimentos ,
principalmente da Cos-

ta d'Africa 5 onde tem muitos concorrentes; pro-

tegendo, e animando o seu Comércio, e a sua na»

vegasão por todos os meios posíveis

.

§ V . Portugal na Europa , e no Brazil por

terra, como já vimos, só tem por vezínho a Espa-

nha : e suposto parecêse em outro tempo tmha mui-

to que temer desta Nasáo , não só por cáuza das

suas antigas pertensóes sobre todo este Remo ,
mas

também pela superioridade das suas forsas
j

pelo

contrário agora muitas razóes segúrâo a Portugal

toda a boa armonía com esta Potência.

§ VI Porque I . Portugal foi declarado inde-

pendente pelo Tratado conduído , e asinádo em

Santo Ildefonso em 1668 ; o qual foi confirmado

em todas as suas cláuzulas , e ainda ampliado ,
nao

só pela pás de Utrecht, concluída em 1713- >
"^^^

também por diversos Tratados particulares ,
que as

duas NasÔes tem feito enti^e si . II . Pelos duplica-

dos matrimónios dos Príncipes de ambas as Ma-

soes

.

^ , , • • ^

^ VII E III . porque pela falta de muitos vive-

res nas Províncias Limítrofes de Castela, e outros

muitos incómodos , nao pôde éla sustentar ^forsas

tão grandes contra Portugal, que este lhe nao po-

sa rezistír com iguais (2) . IV. Porque a^olm-

(2) Vêjão-se as reflexões do Conde de Fuensaldanha
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ca da Europa sempre vigilante , desconfiada , e ze-

lóza do equilíbrio , e que alguma Nasao se não fá-

sa preponderante sobre as outras , não consente
,
que

os tezôiros do Peru, e do Brazíl cáiao debaixo do

domínio de um só Soberano (3) . As Potências ma-

rítimas todas interesádas na conservasão de Portu-

gal , como no seu bem
, (4) estão sempre á lérta

para vir em socorro desta Potência, desde que ela

for ameasáda pela invazao de alguma outra
.^

§ VIÍI . Estes mútuos interêses valem mais , do

que todos os Tratados ; eles são os únicos víncu-

los
,
que prendem os Aliados , e que sustêntão a Po-

lítica das Nasoes . A mesma Istoria nos fás ver

,

que estes mútuos socorros tem feito cair por ter-

ra mais de uma vês todos os projétos de Castela

contra Portugal: e por iso é da primeira necesidá-

de para o bem destas duas Nasoes, que elas yí-

vão em boa armonía entre si
,
quando não como alia-

das, ao menos em uma rigoróza neutralidade.

§ IX . A Fransa se bem reflétír nos seus inte-

rêses , não se lembrará já mais de atacar a Portu-

gal nas suas posesoes na Europa ; não só porque

ela está separada peia Espanha ; mas também por-

que álêm de ser muito duvidôzo o sucéso de um
ataque naval , ou de um dezembárque , teria contra

a D. Luís d'Aro , referidas por Duarte Ribeiro de Mace-

do tom . I . pag. 62 .

(3) Macedo d . pag . 66 . q 6j ,

(4) Veja-se o Capít . anteced .

CL
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sí todas as Nasoes interesádas no Comércio j e na
cònservasáo de Portugal

.

§ X. Da mesma sorte no Brazíl.-I. Porque as

suas posesoes não são Limítrofes ( á excésão de uma
pequena parte da Guiana ao norte do Amazonas).
II . Porque Portugal está já ali establecído de mui-
tos anos ; o que é de uma grande considerasão

para os Paízes que estão longe . III . Porque Por-
tugal tem no Brazíl portos , e Prásas fortísimas

,

das quáes a Fransa se não poderia fazer senhora,
ainda por pouco tempo , sem enviar forsas imen-
sas .

§ XI . E IV. porque todas as Nasoes comerci-
antes voaríão logo em socorro de Portugal

,
quan-

do não por interêses de Comércio, ao menos pa-
ra que a Fransa se não fizése mais poderóza . V .

Porque é também do interêse da Fransa
,
que Por-

tugal conserve todas as suas posesoes , ao menos
para que as Nasoes suas rivais se não fásão maio-
res á custa de Portugal (5-).

§ XII . A Olânda a respeito de Portugal de-
pois do Tratado da Haya de 6 . de Agosto de 166 1

.

confirmado pelo de Utrech, e por outros particu-

lares entre as duas Nasoes , está quáze nas mesmas
circunstâncias que a Fransa; e ainda muito menos,
quanta é a diferênsa das forsas de uma Potência ás
da outra .

âIII

(S) Veja-se o excelente discurso político
, que fês o

Conde de Soure ao Cardeal Mazarini; inserto nas obras
do dito Macedo tom . i . pag. iii., e seguintes.
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§ XíII . De tcdas as Potências da Europa , a

Inglaterra é aquela de que Portugal deve conservar

mais a amizade ; não só pelos grandes interêses de

Comércio
,
que as duas Nasoes fazem entre si ; mas

também pelos socorros prontos , e eficazes
,

que

Portugal pôde sempre esperar de Inglaterra.

§ XIV . Porem comtúdo não se deve supor

,

que Portugal vive totalmente na dependência de In-

glaterra : porque Inglaterra necesíta de dar consu-

mo aos seus lanifícios, e de preferires vinhos de

Portugal aos de Fransa ; não só por serem estes

•depois do Tratado de Comércio de 1703 . de um
dobrado preso, pêlos muitos direitos com que es-

tão carregados em Inglaterra ; mas também para

não fazer pender a balânsa em favor de Fransa

:

e finalmente as vantagens prodigiózas da sua ba-

lânsa de Comércio (6) com Portugal próvaõ bem

,

que Inglaterra depende máis de Portugal, do que

Portugal de Inglaterra

.

§ XV. O Tratado de 1703 . não é mais do que

um simples Tratado de Comércio , e não é relativo

a álgúm outro de pás . Por este Tratado Portugal

só se obrigou a permitir a entrada dos lanifícios de

Inglaterra nos seus Estados sem pagar mais dirêi-

(6) Intérêts àes Nãtions de VEurop . tom . i . chap,

8. de TAngleterre pag . 378. Memér . Econcmic. àa

Academ. Redl das Sciênc . ^e Lisb . tctn. 3. Mcn-or.

sobre o estád . da agricultura , e Comérc. do Altc-Dôi-

ro Cíip . 2 . pag . 75- . Negotiant AngJcis tom . 2 . íur

le commerc. de 1'Angleterre avec le Portugal pag. 185.

206. 218 . 235 . e seg.

Ctii
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tos do que aqueles
,
que pagávao antes da proibi-

são da entrada dos lanifícios estrangeiros em Portu-

gal : o que comtúdo náo é um privilégio excluzí-

vo , nem tál que ligue as mãos a Portugal
,
para não

fazer as mesmas concesões a qualquer outra Na-
são , ou Nasôes

,
que mais lhe comprarem uma maior

quantidade do seu supérfluo , e dos géneros das suas

Colóniis (7) .

§ XVI . Inglaterra não compra de Portugal nem
muito asúcar , nem muito tabaco , nem algumas mer-

cadorias das Pndias Orientais
,
porque a maior par-

te tira das suas Colónias : e de todas as produsôes

das Colónias Portuguêzas , á excésao do algodão

,

quáze que não tira mais do que o oiro ^ e os dia-

mantes .

§ XVII . Portugal franqueando os direitos da

entrada dos lanifícios a todas as Nasóes comerciantes
,

reduzíndo-os ao estado , em que eles se achávão an-

tes daquela proíbisão, não só faria tantos Aliados,

quantos fosem os interesádos no seu Comércio , mas

também aumentaria o numero dos concorrentes ,

para lhe venderem por menos a sua indústria, e as

suas manufatúras , e lhe comprarem por mais os seus

géneros , e o seu supérfluo ; o que seria sem dúvi-

(7) As mesmas interpretasôes que os Inglêzes dão a

este Tratado , fazem ver que é livre a cada uma das duas

NasÕes apartár-se dele todas as vezes que ele for preju-

dicial aos seus inrerêses . Veja-se Lf Negotiant Anglois

tom . 2 . Memoire sur is Commerce de TAngleterre avec

le Portugal

.
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da uma riuna para o Comércio de Inglaterra : pois

que sendo , como é , tão cara a sua mão de obra

,

não só pela extensão , e riqueza do seu Comér-

cio
, (8) mas também, pelos muitos tributos , com

querela se acha carregada para pagar os interêses
^

da dívida nacional, não poderia já máis entrar em

concorrência sem perder .

§ XYIII . E por iso é do maior interêse de In-

glaterra conservar a amizade de Portugal, e^ fazer

ainda alguns sacrifícios
,

para que Portugal não fá-

sa uzo de toda a liberdade do seu Comércio para

com as outras Nasões , nem lhe aumente o núme-

ro dos concorrentes , e só sim se conserve no es-

tado tal
,

qual se acha ao prezênte . As outras Na-

sôes da Europa a respeito de Portugal prezente-

mcnte se pode quáze dizer, que não tem outra re-

lasão mais do que a do simples interêse de seu Co-

mércio .

§ XIX . Mostrado pois que Portugal por terra

na Europa , e na América só tem por vezínho a

Castela , e que é do maior interêse desta Nasao vi-

ver em boa armonía com Portugal, ou seja como

aliada , ou como neutral ; e que Portugal nas suas

posesoes principalmente da América ,
ainda que tem

muitas forsas de terra, para impedir que elas não

sê) ao conquistadas por alguma Nasão da Europa,

não tem com tudo bastantes por már
,
para evitar

que uma Nasão inimiga fása um dezembarque em

(8) Veja-se o Capít, anteced

.
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álgúma parte mais fraca daquelas costas tão dilata-

das , ou sêjão do Brazíl , ou da A'frica , ou da
A'zia, vem a ser da primeira necesidáde de Por-
tugal economizar muito as suas forsas de terra

,

deixando tão somente as que lhe forem indispen-
sáveis para conter os seus vezínhos em respeito, e
manter o socêgo , e quiétasão dos seus Vasáios

;
pa-

ra fazer carregar quanto lhe for posível toda a sua
maior forsa para a marinha, que nunca já mais lhe
será sobeja, e que se deverá sempre ir aumentan-
do á proporsão do seu maior Comércio .

§ XX . Portugal a respeito das forsas maríti-

mas , deve ser considerado como Inglaterra
, que

tem muito poucas forsas em terra
,
para poder ter

muitas no már ; com a diferênsa porem
,
que In-

glaterra tem junto a si, e quáze á vista as Nasoes
suas inimigas, e suas rivais, que facilmente podem
fazer um dezembárque nas suas Costas : Portugal
tem as suas posesoes muito longe , onde se po-
dem socorrer mutuamente , e unir as forsas do már
com as da terra nas ocazioes precízas

;
perdido um

soldado
,
pode ter logo dois , e três fortes , sãos

,

e robustos .

§ XXI . Não asím as Nasoes inimigas de Por-
• tugál , ás quáes será precízo levar de muito longe
víveres corrompidos , soldados cansados , e doentes

j

dos quáes perdido álgúm , não averá outro que substi-

tua o seu lugar ; o que tudo é mais uma vantagem

,

que tem Portugal a respeito de Inglaterra

.

§ XXII. As outras Potências marítimas , Gaste-
la, Fransa , e Oiânda, por iso que\confinão com
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muitOvS vezínhos por terra
,
precízao de muitas for-

tificasoes bem guarnecidas , e de grandes exércitos

bem providos, prontos sempre a marchar para ou
repelirem os seus inimigos, ou se defenderem dos
seus ataques . E'stas muitas forsas de terra fazem
de necesidáde diminuir as do mar; o que é menos
uma vantagem daquelas Nasões marítimas a respei-

to de Portugal

.

CAPITULO III .

A NEUTRALIDADE DE PORTUGAL E' MUITO INTERESAN'
TE A TODAS AS NA^SOES MARÍTIMAS.

§ I . JL oDOS os Estados da Europa não po-
dem economizar bastântemente as suas despêzas :

porque alem das anuáes, e da sustêntasao das suas
Tropas em tempo de pás ; lhes é necesário , ou ter

sempre guardado , e pronto para qualquer guerra um
rico Erário , como perdido para o Comércio ; ou
individárem-se mais , e mais , cavando todos os dias.

a sua ruína . Eles estão como encravados uns nos
outros

, sempre cheios de susto
;
qualquer choque de

uma parte os abala , e fás tremer a todos

.

§ II . Uma Potência , cujos Estados estão si-

tuados entre duas , ou mais Potências Beligerantes

,

vê-se muitas vezes constrangida , ou a entrar em
guerra

, ou a dár paságem pelos seus Estados ás

Tropas de umas contra as das outras : mas cpmo estas

iasewm mmm eZ^
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quáze sempre estragão o País por onde pásao , e

principalmente o neutral, por iso que o não repú-

tão seu amigo ; se vê logo o Paíz neutral obri-

gado a seguir um partido
,

para se não ver pizádo

por dois : então toda a prudência de um Príncipe

Sábio , Amigo e Pái dos seus vasalos ^ não os po-

de muitas vezes sálvár de um semelhante ílagélo

.

§ ill . Portugal situado em um canto , sem es-

tas comunicasões de uns para outros Estados pelas

suas terras , está como livre de todo o choque ; ele

se vê rodeado de dois Amigos ; um que lhe franqueia

todos os pásos ; o outro
,
que pela sua grande má-

sa lhe serve como de baluarte para rebater os con-

tragólpes do Norte . Portugal em fim pela sua fe-

lís situasão participa do bom
,
que tem a Europa

;

das artes , das ciências , e do Com-ércio ele par-

ticipa igualmente : do mál porem , das guerras pa-

rece estar fora da Europa , separado ^ e independen-

te .

§ IV . Pelo que pertence ás Potências Maríti-

mas Beligerantes pode Portugal conservar a sua neu-

tralidade , sem que alguma delas o posa facilmente

obrigar a entrar ein guerra : porque ou ésa Nasao
,

que pertênde obrigar a Portugal , tem contra si um
inimigo forte ; ou não . Se o inimigo é forte , e

que por iso pede socorro contra ele , não lhe po-

dem sobejar forsas para ao mesmo tempo atacar, e

obrigar a Portugal a entrar em guerra .

§ V . E se o inimigo não é muito forte , não

é necesário juntar tantas forsas , nem apertar com

um amigo até o ponto de perder a sua amizade:

por-
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porque álêm desta perda, irá aumêiitár-lhe o núme^
ro dos seus inimigos; e cauzár-lhe danos irrepará-
veis

§ VI . Uma Nasáo Marítima , ainda que mais
pequena, e^ menos poderóza, somente pela sua si-

tuasáo local pôde cauzár danos gravísimos a uma
outra, ainda que maior, e mais poderóza . Bem pe-
quenas

, e bem pouco poderózas são Tunes , Tri-
poli

, e Argel ; e com tudo elas tem posto em con-
tribuisão a quáze todas as Potencias da Europa ; so-
mente pela situasão vantajóza dos seus Estados , e
pelo método de fazer a guerra por cliavécos, ou
por pequenas embarcasões armadas.

§ VII . Portugal é senhor de muita parte das
Costas da América, da A^frica, e da A'zia, e das
I'lhas adjacentes no mais estreito do mar Atlântico
todas^ com muitos portos grandes , e pequenos . Se
naqueles

,
que forem mais vezínhos á escala gerai

dos navios do Comércio daquelas Costas , e das Vw-^
dias

,
se pozérem algumas fragatas , ou álgúns peque-

nos corsários, que como da sua cáza saião a fazer
o seu corso

; porão sem dúvida em consternasão o
Comércio de qualquer Potência ainda das mais pode-
rózas da Europa .

§^
VIII . Não seria precízo que Portugal arma-

se á sua custa
, ou dos seus vasálos todos os na-

vios
,
ou chavécos necesários para aquele corso

;

bastaria que permitise
, que armadores estrangeiros

debaixo da sua bandeira fizésem suas as prezas , e
que fosem protegidos naqueles portos . Portugal por
este método teria uma grande vantagem sobre os

R
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seus inimigos ;
por iso que atacava de sua cáza , e

de perto ; e eles de muito longe . Eles se veríao

mesmo na necesidáde , ou de comboiar os seus na-

vios de Comércio com fragatas , ou náos de guér«

ra 3 o que, álêm de lhes fazer muitas de^pêzas, seria

uíii empate ruinôzo para o seu Comércio ;
ou veríãa

com sentimento tomà-em-se-lhe os seus. navios , uns

depois dós outros^

§ IX. E pelo contrário a amizade de Portu*

gál para com as Nasoes Marítimas será sempre útil

,

quando não como Aliado, âo menos como Neutrák

A'lêm dos interêses ,
que todas tirão do seu Co-

mércio , e dos seus portos em uma das melhores si-

tuasoes da Europa: ; e nos dos seus domínios espa-

lhados por quáze todo o mundo
,
para se refazerem

do necesário os seus navios de guerra, e de Co-

mércio ; a fé , e a lealdade Portuguêza é de um presa

inestimável

.

§ X. Em todos os tempos, em que as Nasoes

Marítimas se acharão em guerra , sempre a bandei-

m Portuo-uêza , tremulando por entre elas, prestou

õs seus bons ofícios a todas : a nenhuma ofêndêo

.

Nesta ultima guerra , em que as primeiras Potências

Marítimas da Europa Castela , Inglaterra , Fransa ^

e OMnda trabálliàvão por se arruinar, Portugal obser-

vou a mais íigoróza neutralidade . Os Negociantes

Fortuguêzes 5 sempre fiéis á sua palavra ,
sustenta-

rão da àua parte a onradaNasão : eles tivérao nas suas

mãos os vínculos
,
que ligátão o Comércio de todas

èlas^ eles os conservarão ilézos , sem já mais consen-

drem, que álgúm dêies se quebráse pela sua pártiCa.
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§ XI . Finalmente se Portugal conservar uma
marinha respeitável de guerra , e de Comércio , re-

nunciando todo o espírito de conquista , conten-

tândo-se com o muito
,

que posúe em todas as

quatro partes do mundo • promovendo por todos os

meios as riquezas
,
que as suas Posesões são capa-

zes de produzir ; conservando os seus vasálos em
pás , e socêgo na fruisao dos seus bens , economi-

zando as suas fábricas para as iranufatúras necesá-

rias , deixando as de luxo para os Estrangeiros
,
pa-

ra que eles por esta porta entrem a comprar o nó-

so supérfluo , e se interésem comnôsco no Comér-

cio geral das Nasôes : póde-se dizer com conliân-

sa, que Portugal não será inquietado, e que todas

as Na soes se interesarão na sua conservasao, como
na própria de cada uma ,

'^^
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MEMORIA
SOBRE

O PRESO DO ASUCAR.
( Foí [mhlkdda por ardem da Academia R . das Slên-

cias em ly^i • agora sde novamente corrcgiâa ^ e

ucrecentdda )

Pelo mesmo Autor.
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Memoria sobre o Preso do Asucar.

T oDos sabem do álto preso a que tem subido

o asúcar em toda a Europa
,

(i) pela desgrasáda

revolusao das Colónias Francêzas nósas maiores ri-

váes neste género de agricultura ; e pelas grandes

inundasoes
,
que tem avído nas Colónias Espanho-

las ; e nas Inglêzas pelos furacões de vento muito

fortes

.

Portugal como uma das primeiras NasÕes
agricultoras , e Comerciantes deste género tem
tirado ^ e irá tirando grandes interêses , em quan-

to as circumstâneias não mudarem . E* agora um
problema

,
,J se se deve , ou não táixár o asúr

car r

Dizem álgúns que sim
,
porque a experiên-

cia tem feito ver
,
que um género de Comércio

levado a excéso , excita logo contra si a rivalidá-

cle das outras Nasões ; e fás que os comprado-

res dese género ou se dispensem dele , se po-
dem ; ou trabalhem com todas as suas forsas

,

para o avêrem por um preso mais cómodo , e

mais barato.

(i) Em Paris se está vendendo a 400 réis o arrátel j.

p jiésta Corte a 140, e a 160 réis.
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Que este esfôrso geral fará descobrir meios

de aumentar a abundância dese género , até redu-
zílo a um preso tao baixo, que fása, se for posí-
vel , arruinar ese ramo do Comércio da Nasáo am-
biciòza

,
que levou o seu género a um preso exce-

sívo.

Isto são verdades
,
elementares

,
que se não

podem negar
;
pois que todos sabem

,
que o prin-

cipal objéto do Comércio é trazer a abundância ao
País^ da carestia , e fazer que em hum País não ája

supérfluo, e que no outro não ája falta.

Mas como a táixa do asucar posa nas circum-
stâncias prezêntes atar as mãos , ou pôr um freio

a ésa cubísa
,
que se teme das Nasoes Comercian-

tes, é que eu não poso entender: pois que é in-

dubitável
,
que para qualquer género de Comércio

excitar a cubísa do Negociante , não é necesário que
suba a um preso excesívo ; mas sim basta que che-
.gue a um preso que dê lucro.

Logo todas as vezes que a táixa fose (como
oje de justísa deveria ser) mais asima do ordinário

do tempo da abundância , ficaria sempre existindo
uma porsão de fermento muito bastante para fazer
excitar a cubísa do Negociante, e por consequên-*
cia seria de pouco , ou nenhum efeito o remédio
da táixi ; visto que ele não cortava pela raís a ori-

gem da cubísa.

Ainda digo mais ; o remédio da táixa do asé-i

car nas circumstâncias prezêntes não só seria pre-

judicial para a agricultura , e para o Comércio da
Nasão, mas até mesmo para os Nacionáes consu-
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midôres deste género

;
pois que quanto mais bai-

xa fose a taixa em Portugal , tanto mais deprésa

os Negociantes Nacionáes, e Estrangeiros o leva-

ríão para fora do Reino
,
para tirarem um maior

interêse do subido preso , em que ele se acha oje

em toda a Europa , e ainda na A'frica : (2) e des-

ta sorte se veríao em bem pouco tempo os consu-

midores da Nasão sem asúcar , e os Agricultores

sem dinheiro , o.u ao menos sem o excéso da tár-

xa , ou sem aquele maior interêse
,
que podíao ti-

rar do seu género.

Dizem alguns
;
que entretanto virá vindo mais

asúcar : ^ mas de donde ? A cana , de cujo extrato

se fás o asúcar , não prodús em toda a parte ; ela é
só própria dos Paizes quentes ; e não é uma cul-

tura tão fácil
^
que se fása dentro de três ou de qua-

tro mezes.

Nas Colónias Estrangeiras desde a sua plan-
tasão até á sua colheita se pásão mais de 1 8 . e de
20 . mezes, (3) e outro tanto tempo para se reduzir

a asúcar , íazêlo branco , encaixar , e conduzílo pa-
ra a Europa ; álêm das fábricas

,
que é necesário ter

logo promtas para a sua manufátúra : o que tu-»

do se não fás em menos de três anos.

Neste ano não sobejou asúcar nas Colónias
Agricultoras , antes pelas dezórdens sabidas , e gran-
des inundasóes

,
que nelas cuvérao , faltou de repên-

(2) Em Salé está a 400 reis o arrátel.

(3) Labat Foyage aux Isles de rAmériq . tom . j.
chap. 5 . du Sucre pag. 140.
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te muita parte do que era necesário para o con-

sumo anual da Europa. O corte, ou a colheita da
cana nao se fás todos os dias , só se fás em um
certo tempo do ano ; a perda de uma colheita , ou
de uma safra não se repara ém dous nem em três

anos (4) . Logo em quanto não chega a outra safra ,

ou em quanto se nao repárao estas perdas
, i

onde
se áde ir buscar ' mais asúcar ? Dizem uns que da
Tndia ; outros que das plantasòes

,
que se ão de

fazer na nova Colónia da Serra Leoa na Costa
d'A'frica.

(4) Os que tem conhecimento das planrasoes das ca-

nas de asúcar sabem que um dos maiores lucros déias
são as socas, ou as canas, que rebentão dos olhos, ou
pimpolhos

, que fícão nos pés , ou nos pequenos troncQs
das canas

, que se córtáo
i

não só por serem as socas

uma produsão espontânea da Natureza independente de
uma nova plancasaoj mas também por ser uma produsão
tanto maior

, quanto é maior o número dos óihos , oii

pimpolhos, que vingarão em cada pé, ou tronco, que
ficou da cana cortada ; e se a terra é boa , sínda é maior
a produsão da 2.''» e da 3.^ soca: a cana soca é sem-
pre mais doce, e por cousequência contêm em si mais
partículas de asúcar, do que a da primeira plantasão ;e
por iso o rendimento daquela é sempre á propoSao maior
do que o desta : perdida pois , ou destruída toda a cana
de uma safra , ou colheita de um ano , não só se perdem pa-
ra logo todos os lucros désa safra , ou colheita ; mas tanv
bêm se deixarão de lucrar para o futuro todos os muí-
\iplicádos lucros das socas

,
que aliás rebentaríão dos tron-

cos désas canas, se elas nao fosem arrancadas, ou des-"

truídas pela intempérie dos tempos , ou por qualquer bu-
tra cáuza. ; - 5

Ista
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Isto só serve de provar a grande falta, que á

de asúcar na Europa , e na América : mas não que
estes meios sêjao capazes de arruinar o nòso Co-
mércio neste género , nem que os asácares da A'zia

,

ou d'A'frica pòsao entrar com os ndsos em concor-
rência 5 ao menos nestes 10 . ou 12 . anos : oxalá
só Portugal fora senhor deste ramo de Comércio.

O asúcar das Fndias Orientáes é muito infe^

riôr ao nóso em bondade , e qualidade
; (5-) as des-

pêzas , e riscos desde o Brazíl até á Europa são
nada em comparasão das desde o Ganges até o Te-
jo . O asúcar da Costa d'A'frica ainda se não sa-

be que tal será; ainda se ao de estabelecer as Co-
lónias ; ainda se ao de amansar as terras para as

fazer próprias para a cultura do asúcar; (6) ainda
se ão de fazer as fábricas , ainda se ao de procu-
rar os Mestres para elas etc . : é necesário ser mui-
to puzilânime

,
para ter medo destes fantasmas

.

Dizem outros que é necesário proibir a expor-
tasão do asúcar para fora do Reino , ou ao menos
até um certo número de caixas .

i
Como , ou com que

justa razão , se poderia nas circunstâncias prezêntes
obrigar o Negociante a vender o seu género sem
lucro , e tálvês por menos do que comprou no Bra-
zíl com atensão ao subido preso da Europa, con-
fiado na boa fé, e na liberdade concedida ao Co-
mércio ?

l
Como em tál cázo se poderia evitar o con-

(5:) Labat tom. -:>, pag. 127.

(6) Labat d. tom. 3. pag. 127. 1:55-.

íiÉttH
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frabândo?^; como acautelar que os Negociantes ain-

da Estrangeiros o não fosem fazer até mesmo nas

Costas ào Brazíl ?
^
Que vigias

,
que guardas

não seríão necesárias
,

para evitar que o Agricul-

tor o não vendêse a quem melhor lhe pagáse o
seu género ? O contrabando do tabaco é uma pro-

va desta verdade ; o tabaquísta não poupa dl-^

nhêiro , o contrabandista não teme castigos
;
Quis-

quis hahet nummos felici navigat aura , dise Petrónio

A'rbitro

.

Mas supônha-se que nada disto aconteceria :

^ Qae utilidade seria para a Nasão tirar da boca do
Agricultor carregado das muitas , e grandes despê-

zas
,
que comsigo trás a fábrica do asúcar

,
para

meter na boca do rico , e do farto
j
que vive no

meio do luxo ?

Dizem alguns
,
que o asúcar se tem feito um

género da primeira necesidáde, e que por iso é ne-

Cesário táixálo , Desta sorte seria precízo táixár o
baetaõ na tempo do Inverno ; e a seda no tempo
do Verão . Mas chamem-lhe como quizérem ; as pa-

lavras não múdão a esência das côizas : a verdade

é que o asúcar é de uma necesidáde real para o
Agricultor ; e de uma necesidáde fáticia , e de

mero gosto para o consumidor : ^ e nestes dois

extremos não deverão prevalecer os direitos da

propriedade ? ^ devêr-se-ão atropelar direitos tão

sagrados ?

A fábrica do asúcar é por sua natureza mui-

to dispendióza ; éla pede muitos brásos, muitas for-

sas y e grandes fundos \ e com tud^o os seus lucros
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náo correspondem ás suas grandes despêzas (7) .

(7) Labat d . tom . 6 . chap . i . pag . 47 . Qu" on

cQmpàre la clépense cCime Sucrerie , et celle d'une Ca-
caotiere qui auroient donné le même reuenu , et Von
verra par la cUjference qui se trowvera entre Pu-
ne , et Pãutrc

,
qii^une Cacaotiere est une riche mine

d'or
,
pendant qu''u7ie Su^vrerie ne será qu' une mine de

AMém das despêzas necesárias âínda se fazem mui-
tas por fálta de método na construsao das fornalhas das

caldeiras, em que se purifícao os caldos para o asúcar.

E suposto já em áigúns engenhos, coiro vi no Rio de
Janeiro se fazem as fornáJhas com áigúm método, for-

mando uma abóbada , stbre a qual esiao asentádas as

táixas , dividida em duas partes por um crivo de tijo-

los , que serve não só para têr sobre si a lenha
, que

conserva a chama \ mas também para dá^- paságem ás

cinzas, que caem para a parte inferior da' abóbada ciia-

hiáda vulgarmente cinzeiro , comtúdo ainda tem mui-
tas imperféisôes

, que é necesário remediar
, para se

evitarem os muitos disperdícios de lenhas , dos servísos

dos escravos, que as córtao, e dos bois, que as condu-
zem .01.° erro consiste em deixar aberta a boca da
fornalha depois de se lhe- ter metida a lenha necegá-

ria \ pois que devendo aprovêitár-se toda a fcrsa , e

atividáde das chamas em fazer ferver os caldos das tái-

xas i se perde muita parte das chamas
,

que retroce-

dem pela boca da mesma fornalha . Este erro é fácil

de remediár-se , fazendo a boca da fornalha a mais pe-
quena posivel; para com mais comodidade se pcdêr ta-

par com uma chapa de ferro, depois que se tiver me-
tido a lenha necesária para conservar a chama: déve-se
porem têr aberta , e dezembarasáda a porta de baixo do
chamado cinzeiro, para por ela entrar o ár para condu-
zir a chama e o fumo , até sair este pelo alto da fuíni^

S ii
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Não á um trabalho mais rude , nem mais violên-

né, ou boêirOj como ali vulgarmente se chama. O II .°

erro consísce em se meter nas fornalhas muita lenha áes-

necesária ; e, o que é pior, grandes toros de madeira ver-

de j que álêm do grande trabalho de os cortar , de os

conduzir , e da os meter nas fornalhas , dão um turno

tão groso j e tão espêso ,
que mais serve de apagar do que

de aumentar a chama : este erro tem o seu princípio na su-

pozisâo em que alguns estão , de que quanto mais lenha

mais chama , e quanto mais chama mais fervem os cal-

dos : porém logo que se souber, que todo, e qualquer

líquido quando chega a ferver não aumenta raáis de ca-

lor; por exemplo, a água depois de estar fervendo em
borbotões , por mais que se lhe aumente o fogo não re-

cebe mais gráos de calor j se conhecerá que basta conser-

var os caldos no seu maior gráo de fervura , sem que se'

ja nec2sário meter mais , e mais lenha ;
porque toda é

perdida principalmente os grandes toros verdes. O III .°

erro consiste em se fazer a fornalha , ou o canal por

onde pása a chama , todo igual desde a sua boca até a

sua fuminê ou bôeiro , o que fás que a chama corren-

do como inclinada para a parte da fuminé pása com
uma grande rapidês , sem aquentar bastânteménte as tái-

xas , que é o íim principal : este erro se remedeia fa-

cilmente forraândo-se de baixo de cada táixa uma abó-

bada , ou um forno com aberturas proporcionadas de

umas para as outras
,
para dár paságem ás chamas des-

de a primeira até a última, mas sempre de sóríe que

a abertura por onde entra a chama seja álgúm tanto

maior, do que a outra por onde éla sáe
;
porque a cor-

rente da chama , á maneira da de um rio , achândo-se

um pouco embarasáda em cada abóbada , necesáriamên-

te á de refluir , e subir por uma , e outra parte da

abóbada, até formar um fogo de reverbério fortisimo

ao fundo de cada táixa
, que é o íim que se quer ;
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trabalhos das forjas do ferro ,
e das fábri-

o mesmo sucederá na 2.% na 3.'''
,

e na 4.^^
^'^^^tlJ"

dést

E

do que a das outras , e com a grandeza necesarií:- pa-

ia nela se acomodar tcàa a lenha, que for prcciza pa-

ra conservar os caldos sempre fervendo ,
ou no grão

de calor, que se quizér . E suposto cada taixa ceve

ter o seu gráo de Céílôr particular conforme p pc^jo

máls , ou menos alto ,
que se quer dar âos caldcs de

cada táixa ; comtúdo este gráo de calor em^ uma mes-

ma fornalha se pode muito bem porporsjcnar , disfon-

do-as de sorte
,

que as táixas , ás quáes se quizér dar

um maior gráo de calor , deverão fícár máis perto da

boca de fornalha , e com uma m>aiór parte dcs fundos

descobertos á ásao do fogo; e pelo contrário ^aquelas

,

ás quáes se quizér dár um menor gráo de calor
,^
deve-

rão ficar mais perto da fuminé , e^ccm uma menor par-

te dos seus fundos descobertos. Veja-se Baumé Mem

,

sur la meill . maniére de constr . les alamb . et fonr-

neaux : Demachy VArt du distill . dhaux-fortes \ e En-

cyclopedie art. Sucrerie

.

^ ^, ^

E como ordináriam.ênte nas cázas das caldeiras a

muito fumo, que incomoda aos mesmos, que trabalhão,

para se evitar isto , será muito útil que a fuminé páse

asíma dos telhados; não só para lansár longe o fumo,

mas também para conduzir as chamas mais asíma . E'sta

fuminé porem não é necesário que seja um,a grande má-

sa informe, basta que tenha o seu diâm.etro um pouco

menor do que o da beca do cinzeiro, per cnde entra

a grande coiúna de ár que ccndús as chamas ; e pode

ser quadrada , ou cilíndrica , cingida com uma simálha

na altura de um ornem., para sobre éla se porem as luzes

necesárias para de noite se alumeár a cáza das Caldeiras

v

MiHBBI
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cas de vidro não tem comparasao com as do asú-

car (8).

A esperânsa de um dia felís é a que mais

anima ao ómem nos seus trabalhos : (9) cortar ao

Agricultor esta esperânsa
,
pela táixa do seu género

,

é cortar ao consumidor dese género aqueles mesmos
brásos que mais trabalhávao para o seu regalo .

Dizem alguns. que o alto preso do asucár é

só útil para os nósos Negociantes , mas não para

os nósos Agricultores do asúcar
;
por estar este gé-

nero táixado por uma Lei no Brazil . Supônha-se

por um pouco que asím é :
^
por ventura os nósos

Negociantes não trabalhão também em benefício

da Nasão?^ eles só devem estar sujeitos a perder,

e não a gánhár ? Proíba-se o monopólio
,

proíba-se

a fraude , mas não os lucros de um Comércio lí-

cito
5
que a todos é livre .

Mas tornando á dita Lei : éla só pôs uma tái-

jca
,

para que os Negociantes
,
que muitas vezes

maliciózamênte adiantávão dinheiros aos Agricultô-

(8) Em qualquer género de Agricultura um escravo não

trabalha mais de doze oras por dia ; na fábrica de asúcar

trabalha dezoito oras seguidas : este trabalho por sua na-

tureza excesívo abrevia a vida dos escravos , extingue nos

Pais , e nas Mais o gérmen da propagasao , a qual aliás é

um dos maiores socorros para o servíso das mesmas fá-

bricas . V . Labat d . tom . ^ . chap . 5' . du sucre pag . zO() .

(9) A falta de pastos que muitas vezes á nos anos de

grandes secas , cáuza também graví-úmos prejuízos aos

Proprietários dos engenhos
,

principalmente aos que os

fazem trabalhar com bois, ou com bestas.
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res cio asúcar, não abuzásem da necesiddde deles,

nem lho tomásem em pagamento por menos da di-

ta táixa .

Mas esta com tudo só tem lugar
,
quando o

asúcar é comprado dentro do mesmo engenho, ou

fábrica ; mas não depois que o senhor do engêt

nho , ou o Agricultor do asúcar fás cem ele as desr

pêzas dos cáixóes , conclusões por terra , e por már

,

alem dos muitos riscos
,
que corre por sua ccnta até

o pôr no Trapíxc , ou no armazém público da ven-

da : porque já então cada um- vende pelo m.áis que

pôde asnna da táixa , cu pelo preso
,
que corre

;
co-

mo todos os dias se está praticando naquelas prá-

sas .
^

Do expendido fica manifesto o quanto seria

prejudicialísimo a Portugal , e quáze mesmo im-

praticável nas circunstâncias prezêntes
,

pôr-se uma

táixa no asúcar, pois que sendo como é um gé-

nero de Comércio de quáze todas as Nasoes, (9)

só a convensão geral de todas as Nasoes é que o

pôde regular
;
principalmente quando uma Nasao

não é a só Agricultora , ou a única senhora dese

género : de outra sorte a Nasao ,
que se quizér opor

á torrente das outras, ou á de ser pizáda pela mul-

tidão das concorrentes , ou á de seguir o impul-

so
,
que elas lhe derem .

(9) Os Poriuguêzes , Frajicézes , Espanhóes , Olandêzes ,,

Inglézes , Dinamarquêzes tcdos metem na Europa asú-

cares das suas Còiónias d'América , e alguns os trázeiR

da Alexandria. . .
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Eis-aquí a razão porque os géneros alfande-

gados não podem ser reduzidos a uma táixa certa

.

Eu páso a mostrar o quanto será útil a Portugal

que o asúcar suba ao mais alto preso posível

.

Os Portuguêzes , e os Espanhóes , ,
que pri-

meiro descobrirão a Tndia, fôrao também os pri-

meiros
,
que aprenderão dos I'ndios o modo de cul-

tivar , e fabricar o asúcar , e o viérão ensinar á Eu-

ropa , e estabelecerão fábricas nas Tílias da Madei-

ra y e das Canárias

.

Depois pasândo á América , onde acharão ca-

nas de asúcar nacídas naturalmente, (lo) estabele-

cerão nóyas fábricas pelos anos de ISSJ -> (^0 ^

(10) No Rio de Janeiro ainda antes de lá entrarem os

Portuguêzes , ou alguns outros Européos avíáo já canas

de asucár, como atesta Lery um dos companheiros de

Viliagagnon, que primeiro entrou naquela Baía em 5 de

Novembro de i^^S • Vej . a sua Hist . Navigat . in

Brasil, cap . 8 . Sacchari cannis
,
quarmn copia nohis

suppetebat . etc . e no cap . 12 . Sacchari quofie cannae

optime in illis terris crescunt , et máxima copia . O Bri-

gadeiro António dAImêida Lara, o primeiro^ que culti-

vou as canas de asúcar no Cuyabá , não achando canas

algumas de asúcar, nem sendo conhecidas em todas aque-

las terras já então abitádas pelos Portuguêzes, foi tirar

as primeiras plantas das terras então abitádas pelo Gen-

tio Paresi

.

(11) Lery esteve no Rio de Janeiro pelos anos de 15-5-7,

como ele dís no fim do Cap . 5- da sua Istória , já por

aquele tempo fazia mensão dos Engenhos de Asúcar,

que os Portuguêzes tínhão em algumas partes do Brazil

.

Veja-se o d . no Cap. 12. Nos Galli et homimbus et

machinis ad eliciendum saccharum idoneis mndwn esse-

aperfêisoárão
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aperfêisoárão tanto os seus asúcares
,
que excederão

infinitamente em beleza , e em bondade aos das Tn-

dias Orientáes (12).

E'sta bondade com tudo provêm mais da qua-

lidade do terreno , do que da mão do Agricultor

,

ou do Fabricante : porque a cana , de que se ex-

tráe o asúcar , segue a natureza dos frutos
,
que

ainda que sêjão da mesma espécie , são com tudo

mais , ou menos doces , conforme a qualidade dos

terrenos

.

Um arrátel de asúcar
,
por exemplo , muitas

vezes adósa mais do que dois arráteis do de outro

terreno , como a experiência fás ver todos os dias

nas confêitorías . E'sta preferência
,
que indubitá*

velmênte tem os asúcares do nóso terreno a res-

peito dos outros, (13) é um dom da natureza de

que a indústria estrangeira nos não pode privar .

Os Olandêzes tendo aprendido dos Portugue-

ses em Pernambuco a fabricar o asúcar , depois de

expulsos desta Capitania pelos Pernambucanos em

i65'4, (14) fôrão ensinar aos Francêzes da Plha

de Guadalupe , e da Martinica , e aos povoadores

das outras Plhas daquele Archipélago; e pelo mes-.

mo tempo estabelecerão também os Inglêzes fabril

7nus instructí , ut sunt Lusitani in its
,
quos occupant

apud Bárbaros , locis .

(12) Labat d. t. 3. pag. 127. 129.

(13) Dictionn. Univers . du Commerce t. :^ . pag. 870.

col . 2. he plus belle {sucre) vient du Brésil

.

(14) Castrtoto Lusit , párt. i. liv. 10. arr. Mili-

tares . pag , 689 •
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eas cie asíicar nas Filias de S. Cristóvão, e de Bar-

bacia (15).
^

_

Mas a tempo em que as nósas fábricas, de asu-

car se achávao já muito" melhoradas , com mais de -

^j . anos de adiantamento, do que as de todos os

Estranp:êiros , e nós quáze senhores únicos deste

Comércio , se descobrirão
,
para nós desgrasádamên-

te 5 as Minas do Oiro
,
que nos fizérao desprezar

as verdadeiras riquezas da Agricultura
,

para traba-

lharmos nas de mera reprezêntasao (16). .

Á riqueza rápida daquelas Minas, que tanto

tem aumentado a indústria dos Estrangeiros, cha-

mou a si quáze todos os brásos das nósas fábricas

de asúcar : este cego abandono fês que elas fosem

logo em decadência (17).

Desde esta época fatal para a nósa Agricultú-

xa, os Estrangeiros, sempre abeis em se aproveitar

do nóso descuido , trabalharão com todas as suas for-

sas por nos arrancarem das mãos os nósos grandes^

ramos de Comércio. A isto acrecêo mais em favor

deles a pás de Ryswick feita em 1697. entre a

Fransa, Espanha, Olânda , Aleminha, e Inglater-

ra, que lhes deo mais tempo para melhor se esta--

belecêrem .

Os Francêzes fizérao logo tantos prográ-

(15) Labat d. t. .3. pag. iSo..

(16) Montesq . Esprit des Loíx liv . 21 . art .. 18 *.

Labat d. t.. 3 . pag. 333 .

^
•

(17) Pita Hht. da Amerka- \Bortug, liv. 8- rmm.o.

11 1 .5, e seguintes ..
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que eles mesmos dizíáo

,
que , se aquela pás

tivése durado mais tempo , as fábricas de asú-

car teríáo sido para eles um segundo Peru (i8).

Mas se nós oje bem calcularmos os nosos interêses

,

este Peru p asará para Portugal

.

Nas Antilhas desde que se planta a cana até

que se corta ^ se pásáo mais de lo. e de 20. me-
zes • (19) no Brazíl nao pása de 12 . até 14. me-
zes , ( ou , como lá se dís , de dois Mársos

) j no

qúe já se vê que a natureza trabalha mais em nó-

so favor , ao menos quáze uma tersa parte ; e por

consequência aquilo que eles fazem em três anos

,

nós £izêmos em dois .

Portugal que primeiro descobrío a Costa de

A'frica, ainda oje conserva as melhores Colónias dos

resgates dos escravos
j
que lhe produzem brásos com

menos despêzas , do que ás outras Nasoes . O Bra-

zil está defronte de A'frica , comainiçândo-se por

uma navegasão mais breve, e em todos os tempos

do ano: o que tudo , dadas as m.esmas proporsões,

produzirá mais em nóso favor uma outra tersa parte

.

O nóso continente do Brazíl é mu'to dilata-

do, e por iso nos podemos alargar, e escolher ter-

renos próprios para as canas á nósa vontade : e pe-

lo contrário a maior parte dos Agricultores nósos

riváes
,
por iso que vivem insulados , vivirão sem-

pre limitados , e cercados de mar

.

Contra eles acréce mais que os furacões de

(18) Labat d. tom. 3. pag. 324,

(19) Labat d. tom. 3. pag. 120.

T i11
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vento , muito frequentes naquelas Colónias desde o

meio de Julho até o de Outubro
, (20) lhes arran-

cão as searas , e muitas vezes os edifícios , e lhes

cáuzão todos os anos irreparáveis perdas : estes mes-

mos furacões são perigozísimos para a navegasão

daquele iVrchipélago , (21) e por iso são maiores

as despêzas dos seguros^ que^carrégão sobre as suas

mercadorias

.

Avêndo qualquer guerra entre aquelas Coló-

nias , álêm das perdas, que éla consigo trás, as suas

plantasóes, e searas são muitas vezes queimadas, e

destruídas
,
pela facilidade com que são atacadas

por todas as partes pelas náos inimigas
;
prejuízos

estes
,
que as nósas não sentem facilmente ,

por se-

rem as nósas Costas por natureza defendidas ou pe-

los grandes rochedos, ou pelos dilatados baixos, e

as nósas plantasóes são pela maior parte pelo inte-

rior do País.

O meio de promover, e adiantar a indústria

da Nasão é deixar a cada um a liberdade de tirar

um maior interêse do seu trabalho : os Inglêzes , e

os Olandêzes
,

primeiros mestres da arte do Co-

mércio , tem dado a todos estas lisóes

.

Os Inglêzes tem levado o seu ferro polido a

um preso excesivo ; eles já o fazem valer mais do

que o oiro : da mesma sorte os Olandêzes a res-

peito das suas especiarias
,
que até muitas vezes

quêimão , e dêitão ao már o excéso delas
,
para que

(20) Labat d. tom. 2. chap . 12. pag

(21} Labat d. pag. 230.

223
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a sua mesma abundância os nao obrigue a abaixar de

preso: (22) eles não temem a concorrência imaginá-

ria , espérão que éla seja efetíva
,
para então go-

vernarem a balânsa a seu favor .

Eles sdbem que uma Nasão , depois que chega

a ser única senhora de um certo ramo de Comér-

cio
,
pôde então dar a lei como quizér, sem temer os

esfôrsos
,
que contra éla fizerem as outras Nasôes

.

E' necesário com tudo que éla, na ocaziao da

concorrência , saiba abaixar gradualmente o preso do

seu género favorito , até fazer que a Nasao rival ou

não ache lucro, ou sucumba debaixo do pezo dos

seus mesmos esfôrsos : o Comércio^ segue a nature-

za de todas as côizas
,
que depois de tomarem uma

certa carreira , não é fácil de as fazer tornar

.

A larga experiência das Nasoes comerciantes

tem feito ver
,
que uma Nasão não fás á outra um

espólio desta natureza, sem que ája ou algum des-

cuido, e má politica da parte da espoliada, ou al-

guma revolusão imprevista , a qual não podem acau-

telai forsas umânas

.

Portugal perdêo a superioridade da sua Agri-

cultura , e do seu Comércio
,
pela cegueira com que

corrêo atrás de uma reprezêntasâo , e de uma som-

bra de riqueza , sem ver que deixava atrás de si

o preciôzo corpo que éla reprezentáva : sem dúvi-

da porque a sombra parece muitas vezes maior do

que o corpo

.

(22) Bougainville Voyage atitour àu Monde . part . 2

.

chap . 8. pag. 197.

-

«»
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Perdêo Portugal em consequência a superiori-

dade da sua Marinha
,
porque um Navio carrega-

do de oiro não ocupa tantas náos , nem tantos mil

ómens , como uma. frota de iguái valor carrep-áda

de asácar, cacáo , café, trigo, arrôs, carnes, pei-

xes salgados &c .

A revolusão inesperada acontecida nas Colónias

Francêzas é um daqueles impulsos extraordinários

,

com que a Providência fás parar a carreira ordiná-

ria das côizas : agora pois que aqueles Colonos es-

tão com as mãos atadas para a Agricultura, antes

que eles principiem nova carreira , é necesário que

apresemos a nó^a.

-- O interêse é a alma do Comércio ; e como ele

tanto anima ao Francês como ao Português , é ne-

cesário deixár-lhe toda a liberdade ao subido pre-

so do asúcar
;
quanto ele mais subir , mais se au-

mentarão as nósas fábricas , e o nóso Comércio

.

Em quanto os Estrangeiros refórmao , ou fá-

ízem de novo as suas fábricas, e plantasões, já nós

lhes levámos a vantagem do melhor estado das nó-

sas :- e se nós trabalharmos com indústria , e forsas

iguáes ás dos nósos riváes, por iso que temos a na-

tureza em nóso favor, ou sempre os avêmos de ex-

ceder em dobro , ou eles nos ao de ceder o campo

.

Para maior adiantamento do Comércio do asú^

caí, se deve também promover a cultura do cacáo,

canela , baunilha , e café : todos estes géneros dão

as mãos entre si
;
quanto mais se aumentar o gos-

to destes , tanto mais necesária se fará uma maior

abundância daquele.
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Todos cies nácem e produzem muito no Bra-

zíl : o café principalmente vindo do Rio de Janei-

ro é superior ao melhor vindo de Moca : repeti-

das experiências feitas por bons conhecedores lhe

tem dado toda a preferência

.

K A canela do Brazíl precíza de socorro supe-

rior; seria necesário rebáixár-lhe os dirêiros das Al-

fândegas , e proibír-se a que vem dos Estrangei-

ros : e se é verdade , como se dís
,
que os natu-

ráes das Molúcas não estão contentes com os Olan-

dêzes , bem pode ser que esta dezórdem entregue

mais deprésa a Portugal a superioridade deste Co-
mércio

5
pela muita abundância , com que a nature-

za sem indústria , nem trabalho
^
prodús a canela

no Brazíl.

Em suma , a ocazião agora nos dezafía : ela é
ligeira , e volúvel ; se se não lansa mão dela ^ Í6^

ge , voa 5 e dezaparêce

.

F I M.
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cum Linnaeanis nominibus illuftratum , i. vol. 8.°- - - ÍOO

XT. Ephemerides Náuticas , ou Diário Aftronomico para

o anno de 1789 , calculado para o meridiano de Lis-

boa , e publicado por ordem da Academia , i. vol. 4-° ^^^

O mefmo para o anno de 179O , i. vol. 4-° - - - - ^60

O mefmo para o anno de 1791 , i. vol. 4.*^ - . - - ^éo

O mefmo para o anno de 1792 , i, vol. 4.*^ - - - - 7,60

O mefmo para o anno de 179:5 , i. vol. 4.* - - - - ^60

^
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O mefmo pira o anno de 1794 , i. vol. 4.° - . - -

O mefnio para o anno de 1795? i. vol. 4." - - - -

XIÍ. Memorias Económicas da Academia Real das Sci-

encias de Lisboa
,
para o adiantamento da Agricultura ,

das Artes , e da Induftria em Portugal , e fuás Con-
cjuiílas ^. vol. 4.^^ ------------

Xiíl. CoUecçáo de Livros inéditos de Hiftoria Portugue-

za , dos Reinados dos Senhores Reys D. ]oaó L ,

D. Duarte , D. Affonfo V. , e D. Joaó IL , ^ vol. foi.

XIV. Ávifos intereflantes fobre as mortes apparentes ,

mandados recopilar por ordem da Academia, fo\h. 8.°^

XV. Tratado de Educação Fyfica para ufo da Naçaó
Portugueza

,
publicado por ordem da Academia Real

das Sciencias
j
por Francifco de Mello Franco, Corref-

pondente da mefma , i. vol. 4.° -------
XVI. Documentos Arábicos da Hiftoria Portugueza ,

copiados dos originaes da Torre do Tombo com per-

miíTaó de S. Mageftade , e vertidos em Portuguez por

ordem da Academia, pelo feu Corre fpondente Fr. joaó

de Soufa , i. vol. 4.° - - - --------
XVII. Obfervaçóes fobre as principaes caufas da decadên-

cia dos Portuguezes na Afia , efcritas por Diogo de

Couto em forma de Dialogo , com o titulo de Solda-

do Pratico j
publicadas de ordem da Academia Real

das Sciencias de Lisboa, por António Caetano do Ama-
ral , Sócio Effeítivo da mefma, i. tom. in 8.0 mal

XVÍIÍ. Flora Cochinchinenfi^ : fiftens Plantas in Regno
Cochinchina nafcentes. Quibus accedunt alise obfervatae

in Sinenfi Império , Africa Orientali , Indiaeque locis

variis. Labore ac ftudio Joannis de Loureiro Regiae

Scientiarum Academiae UlyíTiponenfis Socii : Juííu Acad.

R. Scient. in lucem edita. 2. vol. in 4.0 mai. - - -

XIX. Synopfis CKronologica de Subfidios , ainda os mais

raros , para a Hiftoria , e Eftudo critico da Legislação

Portugueza i mandada publicar pela Academia Real

das Sciencias , e ordenada por Jofé Anaftafio de Figuei-

redo 5 Correfpondente do Número da mefma Acade-

mia , 2. vol. 4.° ------- ------
XX. Tratado de Educação Fyfica para ufo da Naçaô

Portugueza , publicado por ordem da Academia Real

das Sciencias, por Francifco Jofé de Almeida , Corref-

pondente da mefma a i. vol. 4.° - - s •:

2400

5400

:56o

480

48a

2400^

1800

- - i6q



XXI. Obns Poéticas de Peárô de Andrade Catr.!n"ha

,

publicadas de ordem da Academia, i. vol. 8.^ - - -

XXII. Advertências fobre os abulos , e legltsmo ufo das

A^uas Mineraes das Caldas da Rainha
,
publicadas de

ordem da Academia Real das Sciencias ,
por Francifco

Tavares , Sócio Livre da mefma Acad. folh. 4° ' -

XXUI. Memorias de Litteratura Portugueza , 4. vol.

6qo

120

:52CO

400

Xxiv. Fontes Próximas do Código Filippino ,
por Joa-

quim ]ofé Ferreira Gordo , Correfpondente da Acade-

mia ,
I. vol. 4.° „' ,' /"l ' ~ o ^

XXV. Diccionario da lingua Portugueza i.° vol. /o/, wat. 4000

XXVI. Compendio da Theorica dos Limites, ou Intro-

ducçáo ao Methodo das Flucçóes por Francisco de Bor-

ia Garção Stockler, Sócio da Academia. - - - - 240

XXVII. Ensaio Económico sobre o Comércio de For-

e suas Colónias. -- -" 4oO
tugál

EJiaõ debaixo do ^rélo as feguintes :

AdUs, e Memorias da Academia Real das Sdencias. i. vol.

Taboadas Perpétuas Aftronomicas para ufo da Navegação Por-

tugueza.

Memorias de Litteratura Portugueza. ^.° vol.

Memorias para fervir á Hiftoria das Nações Ultramarinas.

Memorias Económicas 4.° vol.

Fendem fe em Lisboa na loja de Bertrandj e em Coimbra,

e no Porto também pelos mefmos preç^os.
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